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•Telkiniuose. Detroit lie-
tuviai paminėjo Lietuvos
vardo 1000–metį (p. 2, 9)
•Lietuvos rinkimų kam-
panijos tampa paprasto
žmogaus kankyne (p. 3,
11)
•,,Draugo” lietuviukai (p.
4)
•LA Lietuvių tautiniai
namai jaunėja ir gražėja
(p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Šeimininkės patarimai
(p. 8)
•Atsiminimai (15) (p. 9)
•Tegyvuoja lietuvių liau-
dies muzika?! (p. 10)

Lietuvoje lankosi Ispanijos karališkoji pora

Lietuva nori stiprinti ryšius su emigrantais
Vilnius, gegužės 6 d. (BNS) –

Valdančiosios Tėvynės sąjungos-Lie-
tuvos krikščionių demokratų (TS-
LKD) pirmininku dar dvejų metų ka-
dencijai išrinktas ligšiolinis ilgametis
šios partijos vadovas premjeras And-
rius Kubilius.

Pastarąją savaitę vykusiuose
partijos pirmininko tiesioginiuose
rinkimuose už A. Kubilių balsavo
8,390 konservatoriai, t. y. beveik 90,5
proc. visų balsavime dalyvavusių
partijos narių.

Už partijos pirmininko rinki-
muose dalyvavusį parlamentarą su
TS-LKD pernai susijungusios buvu-
sios Tautininkų sąjungos vadovą
Gintarą Songailą balsavo 313, už TS
– LKD Klaipėdos skyriaus pirminin-
ką Naglį Puteikį – 290, už TS-LKD
Politikos komiteto narį Andrių Tuč-
kų – 259 partijos narių. Į TS-LKD
pirmininkus keltas parlamentaras
Valentinas Stundys prieš balsavimą
savo kandidatūrą atsiėmė.

Iš viso rinkimuose dalyvavo
9,277 konservatoriai iš beveik 16,000
partijos narių. Minėti balsavimo re-
zultatai įsigalios likus dviems savai-
tėms iki gegužės 30 d. vyksiančio TS-
LKD suvažiavimo.

52 metų fiziko išsilavinimą tu-
rintis A. Kubilius konservatorių par-
tijai vadovauja nuo 2000 m. Pastarąjį
kartą A. Kubilius konservatorių pir-
mininku dvejų metų kadencijai buvo
išrinktas 2008 m., tačiau po praėju-
siais metais įvykusio Tėvynės sąjun-
gos susijungimo su Lietuvos krikš-
čionimis demokratais buvo nuspręs-
ta partijos pirmininko rinkimus su-
rengti kiek anksčiau, t. y. po metų.

Vilnius, gegužės 6 d. (Delfi.lt) –
Vyriausybė pritarė Diplomatinės tar-
nybos įstatymo 9 straipsnio pakeiti-
mo ir papildymo įstatymo projektui ir
teiks jį Seimui. Įstatymo pakeitimais
numatomos papildomos diplomatinių
atstovybių ir konsulinių įstaigų funk-
cijos – rūpinimasis užsienio valstybė-
je gyvenančių lietuvių ryšių su Lietu-
va palaikymu ir stiprinimu.

Diplomatinės tarnybos įstatymą

papildžius šiuo punktu, būtų įgyven-
dintas Vyriausybės programoje ir il-
galaikėse strategijose Užsienio rei-
kalų ministerijai keliamas uždavinys
– aktyviai dalyvauti plėtojant ryšius
su užsienyje gyvenančiais lietuviais.

Pagal galiojantį Diplomatinės
tarnybos įstatymą ryšių palaikymas
su užsienyje gyvenančiais lietuviais
nenurodomas kaip diplomatinės at-
stovybės ir konsulinės įstaigos vykdo-

ma funkcija.
Užsienio reikalų ministerija turi

išskirtinių administracinių pajėgu-
mų, tačiau ryšiai su užsienio lietu-
viais nei funkciniu, nei strateginiu
lygmeniu nėra pripažįstami kaip at-
skiras valdymo srities objektas. Įsta-
tymo pakeitimu siekiama užtikrinti
veiksmingesnį užsienio valstybėse gy-
venančių lietuvių ryšių su Lietuva
palaikymą.

Vilnius, gegužės 6 d. (ELTA) –
Trečiadienį į Lietuvą su dviejų dienų
valstybiniu vizitu iš Rygos atvyko Jo
Didenybė Ispanijos Karalius Juan
Carlos I ir Karalienė Sofija. Ispanijos
karališkoji pora iškilmingai sutikta
prie Prezidentūros.

Į S. Daukanto aikštę pasveikinti
Karaliaus su Karaliene susirinko

apie šimtą žmonių, tarp jų – ir ispa-
nai, mojuojantys Lietuvos ir Ispanijos
vėliavėlėmis. Prezidentūra papuošta
abiejų šalių valstybinėmis vėliavo-
mis. Karališkąją porą pagerbė išri-
kiuota Garbės sargybos kuopa ir šar-
vais pasipuošę viduramžių kariai.

Pirmąją apsilankymoo dieną Pre-
zidento rūmuose Ispanijos Karalių ir

Karalienę priėmė prezidentas Valdas
Adamkus ir Alma Adamkienė.

Vėliau karališkoji pora Antakal-
nio kapinėse padėjo vainiką prie
paminklo žuvusiems už Lietuvos lais-
vę. Ispanijos Karalius susitiko ir su
ministru pirmininku Andriumi Ku-
biliumi. Vakare Lietuvos prezidentas
surengė iškilmingą vakarienę kara-
liškos poros garbei.

Numatomas Ispanijos Karaliaus
susitikimas su Seimo pirmininku ir
pagrindinių parlamentinių politinių
partijų atstovais. Karališkoji šeima
lankysis Vilniaus universitete, apžiū-
rės Pranciškaus Smuglevičiaus salėje
esančias parodas, susijusias su Ispa-
nija. Universitete Karalius ir Kara-
lienė susitiks su Vilniaus universiteto
ir Europos humanitarinio universite-
to studentais, Lietuvoje gyvenančia
ispanų bendruomene.

Trakuose įvyks Ispanijos karališ-
kosios poros ir Lietuvos prezidento
bei jo žmonos pietūs. Po jų Ispanijos
Karalius Juan Carlos I ir Karalienė
Sofija išvyks į Madridą.

Vyriausyb∂ naikina 3,800 etat¨

Ispanijos karališkoji pora (k.) ir prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma.
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Vilnius, gegužės 6 d. (BNS) – Vy-
riausybė sumažino valstybės tarnybos
etatų skaičių 3,836 pareigybėmis.

Vidaus reikalų ministras Rai-
mundas Palaitis sakė, kad etatai bus
mažinami Vyriausybės kanceliarijai
ir ministerijoms pavaldžiose įstaigo-
se. Šiose įstaigose, anot ministro,
šiuo metu yra apie 65,000 pareigybių.
Ne visi šiuo metu naikinami etatai,
R. Palaičio teigimu, yra laisvi, o tai,

kiek žmonių teks atleisti ar perduoti
kitoms įstaigoms, esą priklausys nuo
kiekvieno ministro sprendimo.

Etatų mažinimo išvengs Seimui,
Prezidentūrai, savivaldybėms paval-
džios įstaigos, Valstybės saugumo de-
partamentas ir Specialiųjų tyrimų
tarnyba.

Šis nutarimas įsigalios nuo 2009
m. rugsėjo 15 d. Kovo pradžioje Vy-
riausybė priėmė sprendimą panai-
kinti laisvus 874 valstybės tarnautojų
ir darbuotojų etatus.

Vyriausybė taip pat apkarpė iš-
laidas įstaigų atstovavimui. Pasak fi-
nansų ministro Algirdo Šemetos, 50
proc. sumažinus valstybės įstaigų at-
stovavimo reikmėms skirtas lėšas,
būtų sutaupyta apie 10 mln. litų.

Vyriausybė nutarė apkarpyti iš-
laidas, skirtas valdininkų pokalbiams
tarnybiniais mobiliaisiais telefonais.
Tokiu būdu per metus tikimasi su-
taupyti apie 5 mln. litų.

Taip pat pritarta ūkio vicemi-
nistro Rimanto Žyliaus pasiūlymui
tokius pat apribojimus taikyti ir po-
kalbiams fiksuotojo ryšio telefonais.

Lietuvos Vyriausybė bandys susiveržti
diržus. ELTOS nuotr.

TS-LKD pirmininku
išrinktas A. Kubilius
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Su susižavėjimu ir savotišku
pavydu stebėjau Didžiosios Bri-
tanijos ir Airijos lietuvių akty-
vumą ir išradingumą praėjusiais
metais vykusiuose rinkimuose į
LR Seimą. Jie ten rengė vakarus,
kvietėsi svečius iš Lietuvos, būrė
jaunuomenę diskusijoms – viskas
vien tik dėl rinkimų. Airijoje gy-
venantys lietuviai ir šiais metais
pareiškė, jog ne ką mažiau ak-
tyviau žada dalyvauti rinkimų į
LR prezidentus kampanijoje. To-
kia airiška nuotaika greičiausiai
užsikrėtė ir JAV lietuviai – vakar
Lietuviams.com pasirodė žinu-
tė apie Amerikoje suburtą vieno
iš kandidatų į prezidentus Va-
lentino Mazuronio rinkimų pa-
laikymo štabą. Septynių asmenų
štabo valdyba (pirm. R. Paže-
meckas) pareiškė, jog išanaliza-
vusi visų kandidatų biografijas ir
veiklą, ji vienareikšmiškai nus-
prendė paremti Mazuronį. Da-
bar belieka laukti konkrečių to-
kios paramos žingsnių.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Lietuvos vardo tūkstantmečio šventė
JONAS URBONAS

Š. m. balandžio 18–19 dienomis
JAV dar kartą buvo paminėtas Lie-
tuvos vardo tūkstantmetis. Šį renginį
suruošė JAV Lietuvių Bendruomenės
Detroit apylinkės ir Michigan apygar-
dos valdybų sutelktas komitetas bei
talkininkai.

Lietuvos vardo tūkstantmečio
šventė pradėta balandžio 18 d., šešta-
dienį, Dievo Apvaizdos lietuvių para-
pijos Kultūros centre su iš Lietuvos
atvežta paroda ,,Kryždirbystė Lietu-
voje”, kurią į Detroit iš Washington,
DC atvežė JAV LB Kultūros tarybos
pirmininkė Dalė Lukienė. Parodos
rodiniai, talkinant iš Lietuvos parodą
atvežusiems dailininkams Sauliui
Valiui ir Dianai Radavičiūtei-Valiu-
vienei, buvo sukabinti ir sustatyti
Centro klasėse.

Apžiūrint parodą, prisiminiau
vaikystę, kur dar neišskirstytame į
vienkiemus mano gimtajame kaime,
beveik kiekviename kieme, prieš na-
mą, gėlių darželyje ir pakelėse sto-
vėjo kryžiai, koplytstulpiai, rūpinto-
jėliai. Sovietiniais laikais, įkūrus ko-
lūkius, mūsų kaimo pastatai buvo
nugriauti, o kryžiai vienokiu ar ki-
tokiu būdu sunaikinti. Bet jiems ne-
pavyko sunaikinti Kryžių kalno – ten
vis išdygdavo nauji kryžiai. Dabar jų
ten yra tūkstančiai.

Apžiūrėjus parodą, rinkomės į
Kultūros centro svetainę, kur, pasi-
vaišinus įvairiais skanėstais ir gėri-
mais, vyko Lietuvos vardo tūkstant-
mečio šventės atidarymo oficiali da-
lis. Ją vedė JAV LB Michigan apygar-
dos valdybos pirmininkė Liūda Ru-
gienienė.

Pasveikinusi susirinkusius, o jų
buvo per 80, vakaro vedėja pakvietė
kryždirbystės parodą į Detroit atve-
žusią JAV LB Kultūros tarybos pir-
mininkę pristatyti parodą. Po Lukie-
nės apie kryždirbystę Lietuvoje kal-
bėjo parodą į Ameriką atgabenę me-
nininkai Valius ir Radavičiūtė-Valiu-
vienė.

Truputį atsikvėpus, susirinku-
siems Rugienienė pristatė į šią šventę
iš Lenkijos atvykusį sūduvietį, prof.
dr. Bronių Makauską, kuris tą vakarą
skaitė pranešimą tema ,,Sūduvos
lietuviai dabartinės Lenkijos sudėty-
je”. Svečias gana atvirai papasakojo
apie Sūduvos krašto lietuvių kovą –

pastangas išlikti lietuviais. Pasak jo,
lietuviai ten daugiausia susibūrė,
panašiai kaip ir čia, Amerikoje, prie
lietuviškų šventovių. Priminė, kad
lenkai, net ir jų dvasininkai, pasižymi
šovinizmu ir įvairiais būdais nori
nustelbti lietuviškumą. Nors patys
balsą kelia, kad Vilniaus krašte jie
neturi teisių, nori, kad Vilniaus kraš-
te lenkų kalba būtų oficiali kalba, net
kad jiems būtų leista autonomiškai
tvarkytis. Tuo pačiu prof. Makauskas
priminė, kad jeigu Vilniaus kraštas
buvo lenkų okupuotas, prie to daug
prisidėjo ir sulenkėjusi lietuviška ba-
jorija: Juozas Pilsudskis bei kiti. Sve-
čias kvietė būti tolerantiškiems ir
siekti sutarimo diplomatiniais veiks-
mais. Jam baigus savo kalbą dar ilgo-
kai buvo klausinėjama, bendrauja-
ma.

• • •
Sekmadienį, balandžio 19 d.,

10:30 val. r. Dievo Apvaizdos lietuvių
parapijos gražiai išpuoštoje šventovė-
je įvyko specialios šv. Mišios, kurias
atnašavo kun. Ričardas Repšys. Pir-
mose eilėse sėdėjo šiais metais gim-
nazijas baigsiantys abiturientai. Jie
ir nešė tikinčiųjų aukas. Už juos buvo
meldžiamasi. Kun. Repšys savo pa-
moksle ragino jaunimą, jam paskli-
dus po įvairius universitetus, nepas-
kęsti studentiškoje jūroje, išlikti ak-
tyviais lietuviais, katalikais, univer-
sitetuose įsijungti į katalikiškus bū-
relius, jų veiklą. Baigdamas pamokslą
kun. Repšys priminė apie dienos
šventę – Lietuvos vardo tūkstant-
mečio minėjimą. Kvietė užsukti į pa-
rodą ir Kultūros centre įvyksiantį
pagrindinį minėjimą.

Kultūros centro didžioje salėje,
prieš prasidedant oficialiai daliai, dar
turėjome progos apžiūrėti ,,Žiburio”
lituanistinės mokyklos mokinių pieši-
nių parodą ,,Vaikai piešia Lietuvos
gimtadienį”. Čia buvo sukabinti pie-
šiniai, kurių autoriai buvo tiek patys
mažiausi „Žiburio” auklėtiniai, tiek
aštuntokai. Norėdama mokinius pas-
katinti JAV LB Michigan apygardos
valdyba premijoms ,,Žiburio” mokyk-
lai yra paskyrusi 300 dol. Nepamiršta
buvo ir Grand Rapids mokyklėlė –
jiems paskirta 100 dol. Parodą suren-
gė ir premijas paskirtė mokyklos ve-
dėja Vida Pekorienė.

Pasistiprinus lietuviškais patie-

kalais, vynu bei kava, buvome pa-
kviesti susėsti prie gražiai papuoštų
stalų oficialiai programos daliai. Ją
vedė LB Detroit apylinkės valdybos
pirmininkas Algis Rugienius.

Pasveikinęs susirinkusius ir
trumpai priminęs, ko čia mes susi-
rinkome, jis pakvietė kun. Repšį su-
kalbėti invokaciją. Kun. Repšys pri-
minė 1009 metų kovo 9 d. įvykį, kada
vienuolis Bonifacijus Brunonas ir 18
jo pagalbininkų buvo lietuvių-prūsų
nužudyti. Šio įvykio aprašymas leido
pirmą kartą paminėti Lietuvos vardą
to meto pasaulinėje arenoje, o kata-
likų bažnyčiai tai davė naują šven-
tąjį. Invokacijos pabaigoje kun.
Repšys prašė Aukščiausiąjį laiminti
Lietuvą ir mus visus.

Toliau Rugienius pakvietė Laimą
Maziliauskienę paskaityti Lietuvos
vardo tūkstantmečio progai parašytą
Lietuvoje gyvenančios vienuolika-
metės Virginijos Kojelis konkursinį
rašinį ,,Miela draugė”, kuriame at-
pasakojama Lietuvos istorija.

Pagrindinį šventės prelegentą dr.
Makauską pristatyti Rugienius pa-
kvietė JAV LB apygardos pirmininkę
Rugienienę. Čia ji daug plačiau pa-
kartojo jau šeštadienio vakaronėje
girdėtą profesoriaus pristatymą,
suminėdama jo mokslinius pasieki-
mus, nuopelnus Lietuvai.

Šios dienos dr. Makausko pa-
skaita buvo apie Lietuvos istoriją lai-
ko tėkmėje. Pirmiausia jis gana iš-
samiai apibūdino, kokia yra istoriko
funkcija. Pagal jį, nors istorikas turė-
tų remtis tikrais istoriniais faktais,
atsakyti, kaip buvo iš tikrųjų, neretai
jis yra veikiamas savo aplinkos, kil-
mės bei asmeninių įsitikinimų. To-
liau svečias grįžo prie pagrindinės te-
mos, pradėdamas nuo Lietuvos vardo
pirmojo paminėjimo, pirmojo Lietu-
vos krikšto 1009 metais, vienuolio
Brunono bei jo pagalbininkų nužudy-
mo, vėliau pereidamas prie tolimes-
nių Lietuvos istorijos etapų, užbaig-
damas šiomis dienomis. Paskaita tik-
rai buvo akademiška ir eliniam klau-
sytojui gal kiek per sudėtinga.

Turėjome ir meninę programą.
Ją atliko Kristina Petrauskaitė, pa-
dainuodama dainą ,,Tėvynė” (S. Juš-
kaus muzika), akompanuojant Adai
Šimaitytei.

Nukelta į 9 psl.

Detroit lietuviams parodą ,,Kryždirbystė Lietuvoje” surengė ir pristatė (iš d.):
D. Lukienė, S. Valius ir D. Radavičiūtė-Valiuvienė.

J. Urbono nuotr.

JAV LB Detroit apylinkės ir Michigan
apygardos valdybų renginyje praneši-
mą skaitė B. Makauskas
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Jau praėjo beveik 50 metų, kai Amerika įsivėlė į Vietnamo karą pre-
zidentui John F. Kennedy ten pasiuntus pirmuosius 500 karių-pa-
tarėjų. Po kurio laiko ten jau aktyviai kariavo daugiau kaip pusė

milijono amerikiečių karių. Vyko žūtbūtinės kovos, ir nė viena pusė nega-
lėjo pasiekti galutinės pergalės. Amerikos visuomenės, ypač jaunimo, nuo-
taika krito. Prieš karą prasidėjo tokios įnirtingos demonstracijos, kad
1968 m. prezidentas Lyndon B. Johnson atsisakė dalyvauti tų metų rinki-
muose.

Atsiradus gimimų kontrolės piliulei, moralė smuko. Septintajame XX
amžiaus dešimtmetyje suvešėjo ir feminizmo judėjimas. Gal dėl to 1973 m.
Aukščiausiasis Teismas 7–2 balsų dauguma atšaukė iki tol galiojusius val-
stijų įstatymus, draudusius abortą. Atšaukimas buvo vėl patvirtintas
1992 m., 5–4 balsų santykiu, prisegant prie jo papildomus suvaržymus.

Atrodo, kad šiandien aborto teisė taip įsišaknijo į žmonių galvoseną,
kad niekas realiai negalvoja apie galimą to abortą leidusio įstatymo at-
šaukimą, ypač kai prezidentas Barack H. Obama aiškiai pasisakė už abor-
to laisvę („pro-choice”) Amerikos visuomenėje išaugo naujas nesantaikos
šaltinis – klausimas dėl tos pačios lyties asmenų santuokos legalumo.

Per tūkstančius metų visų kraštų bendruomenės suprato, jog santuo-
ka gali būti tik tarp vyro ir moters, ir tas jų galvojimas atsispindėjo ir įsta-
tymuose. Bet štai 2004 m. Massachusetts Aukščiausias Teismas tuo su-
abejojo, sakydamas, kad „santuoka yra nuolat besivystantis modelis, ir
kad teisę į ją turi ir tos pačios lyties poros”. Kai kas galėtų paklausti: „Jei
jau taip, tai kodėl vien poros, kodėl ne trejukės, gal ir mažamečiai?” Prie
tokio Massachusetts galvojimo neseniai prisidėjo ir Aukščiausias Teismas
Vermont valstijoje. Balandžio 27 d. prie jų prisijungė ir Iowa valstija. At-
rodo, kad panašus įstatymas greitai bus priimtas ir New Hampshire vals-
tijoje. Kitaip atsitiko California valstijoje. Ten praėjusį lapkritį buvo ne-
tikėtai nubalsuota pakeisti valstijos Konstituciją taip, kad būtų ir vėl už-
draustos tos pačios lyties asmenų santuokos.

Kadangi federalinis įstatymas nepripažįsta tos pačios lyties santuo-
kų, susidaro keista padėtis. Pvz., jei Iowa valstijoje legaliai vedusi tos pa-
čios lyties pora persikelia į tokios santuokos nepripažįstančią valstiją, ar
ji gali būti ir ten laikoma vedusi? Ne, nes to neleidžia dar prezidento Bill
Clinton laikais (1996 m.) išleistas įstatymas, pagal kurį valstijoje nepriva-
lo pripažinti tokios tos pačios lyties asmenų santuokos sudarytos valstijo-
je, kur tokia santuoka ir yra leidžiama.

Nors buvęs prezidentas George W. Bush savo pirmos kadencijos pra-
džioje (2001 m.) galvojo, jog tos paties lyties asmenų santuokų klausimas
turėtų būti sprendžiamas atskirų pavienių valstijų, jau 2004 m. jis buvo
tvirtai apsisprendęs prieš tokias santuokas. Jie net pakartotinai siūlė
keisti Amerikos Konstituciją sakydamas: „Homoseksualų santuokos gra-
so sunaikinti pačią pagrindinę civilizacijos formą.”

Federalinis įstatymas įprastoms vyro-moters santuokoms suteikia
daugybę ekonominių, socialinių teisių, lengvatų ir privilegijų, pvz., mo-
kesčiai, sveikatos apdrauda, socialinio aprūpinimo pensijų perkėlimas,
nuosavybės paveldėjimas, paprastesnis pilietybės įsigijimo procesas,
sprendimai ligos ar mirties atveju ir t. t. Viso to neturės, pvz., Iowa valsti-
jos piliečiai, nes tam prieštarauja federaliniai įstatymai.

O kaip pas mus, Illinois valstijoje? Pradžią čia padarė gubernatorius
Rod Blagojevich, 2005 m. pasirašęs įstatymą, draudžiantį bet kokią ho-
moseksualų diskriminaciją nuomojant butus, perkant namus, ieškant
darbo ar paskolos ir pan. Apie tos pačios lyties asmenų santuoką tada dar
nebuvo diskutuojama. Bet praėjo metai, kiti, ir visoje Amerikoje atliktos
apklausos pradėjo rodyti, kad dauguma amerikiečių sutiktų tos pačios
lyties poroms suteikti visas teises, kurias turi ir ikšiolinės „normalios”
santuokos. Su viena sąlyga – kad tokia pora nebūtų vadinama vedusia, o
tik susidėjusia civilinės teisės ar partnerystės pagrindu.

Illinois Atstovų rūmų atstovas Greg Harris (D-Chicago) jau ruošia
tokį įstatymo projektą, ir, atrodo, kad jis gali būti priimtas. Jei tai įvyktų,
ginčai gal pritiltų, bet visų vis tiek nepatenkintų. Palinkę į religiją tvirtin-
tų, jog toks įstatymas pažeistų jų religijos laisvę, o tos pačios lyties poros
ieškotų visiškos lygybės reikalaudami, kad ir jų „susiporavimas” būtų vadi-
namas tikra santuoka, o ne partneryste („union”) ar kokiu kitokiu vardu.

Sunkumai atsirastų, kai giliai religingi žmonės, įsitikinę, jog bet koks
tos pačios lyties santykiavimas yra nuodėmingas ir nemoralus, tam įstaty-
mui priešintųsi, nurodydami net septynias tai patvirtinančias citatas iš
Senojo Testamento Pradžios (2, 21–25) ir (19, 1–14) bei Kunigų (18, 22) ir
(20, 13) knygų ir Naujojo Testamento apaštalo Pauliaus laiškų romie-
čiams (1, 26–27, korintiečiams (6, 9) ir Timotiejui (1, 10). Pvz., Kunigų
knygoje (20, 13) sakoma: „Jei vyras sugulė su vyriškiu tarsi su moterimi,
jiedu abudu nusikalto bjauriu iškrypimu – jie užsitraukė kraujo kaltę”,
tuo užsitraukdami mirties bausmę. Bandydami tai atremti, kai kurie li-
beralai cituoja iš Pauliaus laiško tesalonikiečiams (5, 21): „Visa ištirkite
ir, kas gera, pritaikykite”, ir primena, kad pats Kristus apie homoseksua-
lizmą nebuvo sakęs nė žodžio.

Kardinolas Francis George, sekdamas mirusiu popiežiumi John Paul
II, yra šitaip pabrėžęs: „Katalikų Bažnyčia tvirtai stovi už tai, kad san-
tuoka yra galima tik tarp vyro ir moters”, bet tuo pačiu paragino homo-
seksualų neatstumti, juos gerbti ir būti jiems atlaidiems. Tūlas katalikas
gal neiškęstų nepridėjęs: „Dievas sutvėrė Adomą ir Ievą.”

Tos pačios lyties asmenų
santuoka: už ar prieš?

ALEKSAS VITKUS

MŪSŲ RINKIMINĖS KAMPANIJOS
VIS LABIAU TAMPA PAPRASTO

ŽMOGAUS KANKYNE

– Šie prezidento rinkimai,
kaip reta pilki, nuobodūs, nein-
formatyvūs. Kaip vertinate šią
jau gerokai įsibėgėjusią rinkimų
kampaniją? Ar dėl įstatymais
apibrėžtų apribojimų informa-
cijos sklaidai nenukentėjo rin-
kimų kokybė bei pati demokrati-
ja?

– Akivaizdu, jog tai santykio tarp
valdžios ir tautos problema. Matome,
kad yra informacinio susižinojimo
problemų tarp tautos ir visų įma-
nomų kandidatų. Griežtinant audio-
vizualinę informacijos sklaidą buvo
perlenkta lazda. Dabar patys stebime
bei stebimės: rinkimai „ant nosies”, o
lyg ir nieko nevyksta. Tai pabrėžia ir
svečiai iš užsienio. Dažnas pilietis tu-
ri gerokai pasistengti, kad gautų in-
formacijos apie rinkimus, kandida-
tus, kad galėtų subrandinti savo pi-
lietinę valią.

Manau, kad pilietis neturėtų būti
apsunkintas pastangomis rinkti in-
formaciją. Informacija žmogų turėtų
pasiekti kuo lengviau, kad jis galėtų
išreikšti savo valią rinkimuose. Ati-
tinkamų įstatymų pataisos anksčiau
ar vėliau turės būti padarytos.

(...)

– Ar šie prezidento rinkimai
turi intrigą? Kandidatai, galbūt
išskyrus Dalia Grybauskaitę ir
Algirdas Butkevičių, nėra pakan-
kamai aktyvūs. Bent jau toks su-
sidaro įspūdis šiame informaci-
niame vakuume. Gal jau visi su-
sitaikė su esama padėtimi?

– Kiekvienuose rinkimuose būna
didžiosios intrigos ir mažosios intri-
gos. Keliant klausimą, kas nugalės
rinkimuose, vertinant visus žemiš-
kuosius rodiklius bei dangaus kūnų
judėjimo rodiklius – sunku kalbėti
apie didžiosios intrigos buvimą. Ta-
čiau pakankamai prasminga yra ir
mažesnė intriga: įvyks ar neįvyks
antrasis rinkimų turas. Antro turo
buvimas išeitų į naudą mūsų de-
mokratijai. Ir konkrečiai šios rinki-
mų kampanijos dalyvių informacijos
sklaidos, kandidatų pažinimo prasme
jis būtų į naudą. Idant būtų galima
pasiremti liaudies išmintimi: „nepirk
katės maiše”.

Deja, mūsų rinkėjai turi įprotį
greitai keisti savo prioritetus, balsuo-
dami tai už vienus, tai už kitus kan-
didatus ar politines partijas, patikė-
dami naujomis jėgomis ir greitai
nusivildami. Tai sukelia problemas.
Galiausiai po rinkimų pasireiškia
nuviltų lūkesčių nuotaikos ir tai virs-
ta nepasitikėjimu išrinktais kandi-
datais, politinėmis partijomis ir koali-
cijomis. Valdžios institucijomis ir
galiausiai demokratija apskritai. To-
kios patirties turime daug. Palinkė-
jimas rinkėjams – informacija dar nė-
ra tiesa. Tiesai sužinoti ir suprasti
reikia šiek tiek daugiau pastangų
apdorojant informaciją iš įvairių šal-
tinių, žiniasklaidos priemonių.

– Jei įvyktų antrasis rinkimų
turas – kas yra tikėtini jo daly-
viai, be aiškiai pirmaujančios
kandidatės?

– Taip vadinamų „antrųjų nume-
rių” šiuose rinkimuose vertingumas
yra panašus. Būdamas prisiekusiu
parlamentinės demokratijos šali-

ninku, bandyčiau šiuos „antruosius”
kandidatus susieti su politinėmis
partijomis. Pirmiausia paminėtinas
socialdemokratų kandidatas, taip pat
Tvarkos ir teisingumo bei Darbo par-
tijos kandidatai.

– Vykstant rinkimų kampani-
jai buvo pradėti kelti klausimai
dėl kandidatų praeities. Buvo
paminėtos Grybauskaitė ir Kazi-
mira Prunskienė. Kiek aktuali
informacija apie kandidatų pra-
eitį prezidento rinkimų kontek-
ste? Ar ji pakankama?

– Klausimas „nesmagus”, nes ne-
noriu išsiduoti, jog man pačiam infor-
macijos nepakanka – mėgstu rinktis
ir balsuoti pilietiškai, t.y., atsakingai.
Tiksliau ši informacija, skleidžiama
rinkimų kampanijos metu, manęs
netenkina. Visiems pabodusi tiesa –
dvidešimt Nepriklausomos Lietuvos
metų kamuojamės su tomis pačiomis
KGB ir „liustravimo” problemomis.
Ir iš to kylančiais nemaloniais atve-
jais rinkimuose. Tai kažkas bendra-
darbiavo, tai nebendradarbiavo, tai
kažkas kandidatuoja vietoj tų, kurie
lyg ir nori, bet negali... Ne toks jau ir
platus tas pasirinkimas piliečiui, ir
tai yra rimtos mūsų demokratijos
kokybės problemos.

(...)

– Yra daugybė kandidatų, ne-
surinkusių būtinų 20 tūkst. rin-
kėjų parašų. Ar šiuo atveju pati
rinkimų sistema veikia tinka-
mai? Lyg ir visi turi teisę kandi-
datuoti, tačiau įvairių paslap-
tingų ir gerai atrodančių kandi-
datų, neturinčių nė mažiausios
galimybės būti išrinktiems, daly-
vavimas kartais sudaro „nerim-
tų” rinkimų įspūdį. Kaip šis pro-
cesas atrodo politologo žvilgs-
niu?

– 2002 m. buvo iškelta 20 kandi-
datų, iš jų 17 surinko 20 tūkst. pa-
rašų ir dalyvavo rinkimuose. 2004 m.
iškelta 10 kandidatų, parašus surin-
ko ir dalyvavo penki. Šių metų rin-
kimuose buvo trylika kandidatų, sep-
tyni užregistruoti. Galima būtų pasa-
kyti, kad maždaug 50 proc. norin-
čiųjų dalyvauti susitvarko su reika-
lavimais, surenka parašus ir tampa
oficialiais rinkimų kampanijų daly-
viais. Mano paaiškinimas būtų siste-
minis arba institucinis. Visos šios prob-
lemos yra susijusios su tuo, jog pas
mus konstituciškai iš prezidento yra
reikalaujama nepartiškumo. Šis ins-
titucinis nesusipratimas atveria ga-
limybes dalyvauti rinkimuose įvai-
raus plauko, įvairaus santykio su po-
litika žmonėms. Kurie dažnai nėra
politikai, t.y., partijų žmonės, yra
atsitiktiniai, kalbant apie politiką ir
valstybės valdymą, suvokimą, kas yra
prezidento institucija, jos vaidmuo ir
funkcijos. Jei neatsisakysime šios
moderniais laikais visišku nesusipra-
timu atrodančios nuostatos, iš prezi-
dento reikalaujant nepartiškumo, ir
ateityje neturėtume stebėtis, jog įvai-
riems žmonėms kils norų dalyvauti
rinkimuose. Kai kurie tokių žmonių
net slepia savo užsiėmimą, savo bio-
grafiją ir apskritai neaišku, iš kur jie
į rinkimus „nukrenta”.

(...)
Nukelta į 11 psl.

Gintaras Ronkaitis kalbasi su politologu Alvidu Lukošaičiu
apie artėjančius Prezidento rinkimus
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Lietuvos tūkstantmetis

Gegužės 1 d. Čikagos lituanistinės mokyklos (ČLM) mokinukai pakvietė mamytes
į Mamyčių šventę. Vaikų ratelio vaikučiai su mamytėmis šoko.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Penktokai mamytėms paruošė rankų darbo atvirukus.

,,Mama, mano mama, aš Tave myliu...”,,Mama, mano mama, aš Tave myliu...”
VYTÈ NEMUNÈLIS

Mamytė

Kas paleido kaip margą drugelį
Mane žemės žieduos paskraidyti,
Kas pasaulin nežinomą kelią
Man parodė? – Mamytė, mamytė!

Kas perdien su manim nepailsus
Bėgo bėgo kaip laimės saulytė
Per svajonių ir pasakų tiltus
Auksinius? – Ji – mamytė, mamytė!

Kas šiltais patalėliais paklojo
Man sapnų tų gražiųjų lovytę,
Kas kaip angelas sargas rymojo
Per naktis prie manęs? – Ji – mamytė!

Viena graži pavasario šventė –
Motinos diena. Gyvenantys Ameri -
koje lietuviai Motinos dieną gali švęs -
ti net du kartus – pirmąjį gegužės
sek madienį (kaip Lietuvoje) ir antrąjį
gegužės sekmadienį (kaip Ameri -
koje). 

Motinos dienos ištakos senų se -
no vėje, kai įvairios pasaulio tautos
garbindavo moteriškos prigimties
dei ves. Pagonys lietuviai garbino dei -
ves Žemyną (žemės globėją), Mildą
(meilės deivę), Laimą (likimo, vai -
singumo, vaikų globojimo deivę). Ma -
noma, kad moteriškųjų dievybių gar -
binimas Lietuvoje buvo itin paplitęs.
Šią tradiciją po Lietuvos krikšto iš
da lies perėmė Mergelės Marijos – Jė -
zaus motinos – garbinimas.

Oficialiai Motinos dienos šventi-
mo data Lietuvoje laikoma 1929 m.
kovo 24 d. Tais metais Lietuvos kata-
likių moterų draugijos pastangomis
bu vo sušauktas įvairių moterų orga-
nizacijų bei spaudos atstovų susi rin -
kimas. Jame buvo nutarta įvesti Mo -
ti nos dieną Lietuvoje, kurią numaty-
ta švęsti kasmet pirmą gegužės sek -
ma dienį. Tų metų gegužės 2 dieną
per radiją į Lietuvos visuomenę krei -
pėsi net tuometinis valstybės prezi-
dentas Antanas Smetona, pabrėžda -
mas didelį motinos vaidmenį šeimoje
ir visuomenėje.

Penktajame dešimtmetyje sovie -
ti nė valdžia paragino Motinos dienos
atsisakyti. Jos pakaitalu tapo kovo 8-
oji – Tarptautinė moters diena. Ji bu -
vo švenčiama panašiai kaip dabar
šven čiama Motinos diena. Bet ši
šven  tė labiau sureikšmindavo motiną
kaip moterį, o ne kaip motiną.

1988 metais Motinos diena vėl
pradėta švęsti valstybės mastu, susi-
grąžintas, pradėtas tautinių pap ročių
atkūrimas. 1989 m. pasižymėjo visuo -
menės ir Bažnyčios vienybe pager-
biant motinas. 1990 m. Motinos die -
na buvo paskelbta tautine švente.

JAV Motinos dienos, kaip na cio -
nalinės šventės įteisinimas, siejamas

su Anna Jarvis vardu, kuri 1908 m.
pir moji skatino ir rūpinosi, kad metų
kalendoriuoje būtų paskirta moti -
noms pagerbti data. Ji įtikino baž ny -
čią minėti Motinos dieną antrąjį ge -
gužės sekmadienį, per savo mamos
Anna Reeves Jarvis mirties metines.
Pirmųjų jos mirties metinių minė -
jimą ji bažnyčią išpuošė baltais gvaz -
dikais – gėlėmis, simbolizuojančiomis
tyrą motinišką meilę. Kai 1914 m.
gegužės antras sekmadienis buvo ofi-
cialiai įteisinta Motinos pagerbimo
die na, kiekvienas amerikietis tą die -
ną atlape nešiodavo raudoną gvaz -
diką, reiš kiantį, kad jo motina gyva,
ar ba baltą – sakantį, kad ji yra mi -
rusi. Taip gvazdikas JAV tapo Mo ti -
nos dienos simboliu.

Motinos diena ne šiaip sau šven -
čiama pavasarį. Motina tapatinama
su žeme. Kaip ji išaugina vaikus, taip
žemė išaugina derlių. Taigi pavasarį,
kai garbinama žemė, kad būtų derlin-
ga, nepamirštamos ir mamytės. 

O ar žinote, vaikai, kiek daug yra
lietuvių kalboje meilių žodžių moti-
nai pavadinti? Mama, mamulė, ma -
mulytė, mamytė, mamaitė, mamy čiu -
kė, mamučiukė, mamulytė, ma mu   žė,
mamužėlytė, motinėlė, moti nytė, mo -
tulė, motutė, – galėtume tęs ti ir tęsti.
Kokiu iš jų pavadinsite savo ma -
mytes, toks jis joms bus gra žus. Už
bet kokį vardą la biausiai joms svarbu
jūsų meilė. 

Jei kartais užmiršote jas pasvei -
kinti pirmąjį gegužės sekmadienį, tai
at si kelkite gegužės devintos rytą
anksti anksti, nubėkite pas mamytę
ir apkabinkite ją drūčiai drūčiai. Pa -
sistenkite tą dieną būti labai geri.
Kas jau kas, o mamytė jūsų pastan-
gas tikrai įvertins.

Su Mamos diena visas mamytes
sveikina ir ,,‘Draugo’ lietuviukų”
puslapio redaktorė bei visa dienraš-
čio ,,Draugo” redakcija. Visoms ma-
moms linkime neišblėstančios vaikų
meilės.

Redaktorė

RAMUTÈ SKUÇAITÈ

Mamytė ir aš

Kas švelnumą, kas paguodą
Man kiekvieną dieną duoda?
Kas man atneša jaukumą
Per žiemos sidabro dūmą?

– Tyliai žingsnį žengdama,
Meiliai žodį tardama,
Ir švelnumą,
Ir jaukumą –
Viską atneša mama.

Kas išmokė pirmą žodį,
Pirmą raidę kas parodė?
Kas lyg skrynią man atvožė
Tėviškėlės mielą grožį?

– Tyliai žingsnį žengdama,
Meiliai žodį tardama,
Visą žemę,
Visą žemę –
Man juk atneša mama.
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Skaitau balandžio 9 dienos
„Draugą” „Dėl pavardžių rašymo ke-
tinama kreiptis į KT” – koks įstabus
Lietuvoje gyvenančių svetimtaučių
įžūlumas ir akiplėšiškumas  reikalau-
ti pavardes rašyti dviem kalbomis ir
viso pasaulio abėcėlių raidėmis!

Sutikus rašyti pasus dviem kal-
bom, to neužtektų vien lenkams, ir
rusai to pat reikalautų, ir mūsų kai-
mynai latviai, estai, vokiečiai, ir net
kinai, indai, graikai, žydai ir t. t.
Mums priėmus tokį sprendimą, būti-
nai reikėtų pakeisti mūsų pačių
abėcėlę, pridedant viso pasaulio rai-
des, tų raidynų, jų tarmę išmokyti
visus lietuvius.

Paimkime Ameriką, kuri laiko
save tolerantiška, suprantančia viso

pasaulio norus ir troškimus. Bet
dviem kalbom pasai ir šioje šalyje nė-
ra išduodami. Labai daug lietuviškų
pavardžių ir vardų yra taip suame-
rikietinta, kad kartais negalima su-
prasti jų kilmės. Nėra lietuviškų š, č,
ą, ę, į, ų, ū, nerašomi vokiški umliau-
tai (raidės su dviem taškiukais virš
jų), nėra ir lenkiškų raidžių su rams-
tančiomis lazdelėmis. O jei kas toje
demokratinėje Amerikoje bandytų
pasiūlyti įstatymą pavardes rašyti
naudojant svetimšalių raidyną, būtų
daugelio metų pajuokos objektu.

Nebūkime nulinkęs medis, ant
kurio visos ožkos ir ožiai lipa.

Algis Virvytis
Boston, MA

DÈKOJAME PROF. R. KÙLIENEI
Įdomu buvo perskaityti straipsnį

„Labdaros sėklos daigai prigijo Lie-
tuvoje”, kuris buvo išspausdintas ba-
landžio 29 dienos laidoje.

Kaip malonu sužinoti, kiek daug
yra geradarių žmonių, įdedančių tiek
pastangų ir darbo pagerinti Lietuvos
neįgalių vaikų medicininę priežiūrą.

Gaila, kad tame straipsnyje įsi-
vėlė klaida. Ne Birutė Jasaitienė, bet

profesorė Regina Kūlienė įkūrė „Lie-
tuvos vaikų vilties” organizaciją. Ji
buvo šios organizacijos pirmininkė,
kol šias pareigas perėmė Gražina
Liautaud.

Dėkojame profesorei Reginai Kū-
lienei už straipsnyje nepaminėtus jos
nuopelnus.

Jonas J. Kaunas
Downers Grove, IL

10 GERIAUSIÛ LIETUVIÛ POETÛ
Mano siūlomas geriausių lietuvių

poetų dešimtukas (maždaug istorine
tvarka):

Baranauskas
Maironis
Putinas
Aistis
Bradūnas
Mačernis
Radauskas

Nagys
Marcinkevičius
Martinaitis
Pritrūko vietos Brazdžioniui ir

Degutytei. Gal dešimtuką būtų gali-
ma praplėsti iki tuzino? Į velnio tuzi-
ną įeitų ir Nėris.

Vida Bučmienė
Cleveland, OH

* * *

* * *

* * *

Štai mano geriausi lietuvių poe-
tai:

1.   Henrikas Nagys
2.   Janina Degutytė
3.   Justinas Marcinkevičius
4.   Bernardas Brazdžionis
5.   Liūnė Sutema

6.   Henrikas Radauskas
7.   Kazys Bradūnas
8.   Algimantas Mackus
9.   Jonas Aistis
10. Alfonsas Nyka-Niliūnas

Jūratė Jakštytė Landfield
Hawaii 

Siunčiu 10 poetų, kurie man pa-
tinka. Tačiau yra ir daugiau, kurie
rašo širdžiai mielus eilėraščius.

Bradūnas
Brazdžionis
Aistis
Inčiūra
Gylienė

Maironis
Miškinis
Liūnė Sutema
Kudirka
Salomėja Nėris

Viktorija Karaitienė
Union Pier, MI

Dešimt geriausių Lietuvos poetų:
Maironis
Donelaitis
Brazdžionis
Strielkūnas
Inčiūra
Bradūnas

Aistis
Miškinis
Nagys
S. Nėris

Rimvydas Sidrys
Streator, IL

Los Angeles lietuvių Tautiniai
namai jaunėja ir gražėja

REGINA GASPARONIENÈ

Vieną kovo mėnesio pabaigos
dieną sulaukiau labai malonaus tele-
fono skambučio, kviečiančio atvykti į
Tautinius namus Glendale miestely-
je. Viena iš Tautinių namų įkūrėjų,
dabartinės valdybos narė Rūta Sa-
kienė pakvietė mane į metinį susi-
rinkimą kaip viešnią. 

Iš karto sutikusi, vėliau pradėjau
gailėtis. Maniau, kas gi ten gali būti
įdomu. Kai kurioje lietuviškoje spau-
doje buvome mes, losangeliečiai, ne-
pagarbiai išvadinti pinigų ir nesan-
taikų mėgėjais. Juk Tautiniai namai
buvo įkurti materialiniais sumeti-
mais – gauti pajamų. Tautiniai namai
nėra Šv. Kazimiero lietuvių parapijos,
nei bažnyčios dalis. Įkurti labai
susipratusių lietuvių prieš 48 metus,
t. y. 1961 metais, jie nuveikė daug ge-
rų darbų lietuvybę stiprinant. Pagal
įkūrimo planus, Tautiniai namai bu-
vo ta vieta, kur vyko lietuviška tau-
tinė veikla – susirinkimai, koncertai,
įdomių žmonių sutikimai, asmeniniai
pokyliai, duodantys tam tikras paja-
mas išsilaikymui ir kitų organizacijų
pagalbai. Tą jie daro jau keletą ilgų
dešimtmečių, ir valdybos, kurios kei-
čiasi reguliariai, sutartinai vykdo rei-
kalavimus – būti aktyviais lietuviško-
je veikloje ir tą veiklą remti materia-
liai. 

Susirinkimą atidarė valdybos
pirmininkas Aloyzas Pečiulis. Buvu-
sioje valdyboje dirbo a. a. Rūta Ane-
lauskienė, Romas Bužėnas, Rūta Sa-
kienė, Aloyzas Pečiulis ir Emanuelis
Jarašūnas. Finansų priežiūrą vykdė
revizijos komisijos nariai: Vytautas
Čekanauskas, Rimtautas Dabšys ir
Gytis Kvedaras. Pirmininkas paprašė
visus susikaupti, tylos minute pami-
nėti tuos, kurie išėjo amžinam poil-
siui. Buvo perskaityti mirusių narių
vardai. Tai: Rūta Anelauskienė, viena
iš labiausiai pasiaukojusių darbui
asmenų; Jonas Bužėnas; Filomena
Galdikienė; Marytė Sušinskienė; An-
tanas Mažeika; ilgametis valdybos
darbininkas Petras Gauronskas; Jo-
nas Gricius ir Kęstas Pažemėnas.

Šiuo metu narių yra 118. Namų

pajamos paskutiniais metais gerokai
sumažėjusios, nes dabartinė ekono-
minė padėtis veikia ir Namus: mažai
pokylių, salės nuomojamos neregu-
liariai. Nuo pernai metų pajamos
sumažėjo beveik 13,000 dolerių. Bet
ir tokioje būklėje Tautiniai namai lie-
tuviškas organizacijas bei meno vie-
netus parėmė net 16,000 dol. Pirmi-
ninkas suminėjo organizacijas ir joms
suteiktą paramą: ALT’ui, LB Los
Angeles skyriui, Radijo valandėlei bei
radijui anglų kalba (veda Kęstutis
Reivydas) paaukota po 200 dol.; ,,Dir-
vai’’ – 300 dol.; sporto būriui ,,Ban-
ga’’, skautams, lituanistinei mokyk-
lai, Šv. Kazimiero bažnyčiai ir parapi-
jos chorui – po 500 dol.; Los Angeles
konsulatui – 2,000 dol.: Dramos sam-
būriui ir ,,Vaikų vilčiai’’ – po 1,000
dol.; vasarą įvykusios XIII Šokių
šventės suruošimui – 5,000 dol.; Tau-
tinei sąjungai – 3,000 dol.

Po pirmininko Pečiulio praneši-
mo revizijos komisijos ataskaitą per-
skaitė Rimtautas Dabšys. Vėliau vyko
narių pasisakymai ir pasiūlymai. Bu-
vo pasiūlyta pakeisti reklamas gra-
žesnėmis, ypač pačių Namų pavadi-
nimą. Į naują valdybą buvo pasiūlyti
labai gabūs jauni nariai: Daina Kas-
putienė, Marius Anelauskas ir Gied-
rius Lunskis. Revizijos komisijoje li-
ko dirbę nariai – Rimtautas Dabšys,
Vytautas Čekanauskas ir Gytis Kve-
daras. Pasibaigus susirinkimo pro-
gramai, nariai ir svečiai tęsė pokalbį
prie kavos puodelio. 

Buvau nustebinta nepaprasta
gražia ir tauria šių Tautinių namų
veikla. Tie, kurie veikiame, ar tai bū-
tų meno, ar labdaros būreliai, žino-
me, kiek pastangų reikia įdėti norint
suruošti koncertą, minėjimą ar lab-
daros pokylį, kad sukaupti lėšų. Tau-
tiniai namai remia visas organizaci-
jas. Mes, losangeliečiai, praeitais me-
tais gražiai suruošėme Šiluvos Ma-
rijos 400-tų metų paminėjimą ir XIII
pasaulio lietuvių Šokių šventę. Toje
gausioje veikloje, viešai nesigiriant,
visur savo pagalbos ranką tiesė ir
Tautiniai namai. Garbė jų nariams ir
valdybai už jų taurią ir neįkainojamą
lietuvišką veiklą. 

Švenčiant Lietuvos vardo tūkstantmetį, JAV LB Kultūros 
taryba sutarė su  Lietuvos nacionalinio muziejaus vadovybe

surengti liaudies meno parodą JAV.  Liaudies menas 
simbolizuoja ilgą Lietuvos istoriją ir kultūrą. 

Kryždirbystė yra plačiai paplitusi liaudies meno šaka, kuri pirmą
kartą rodoma Lietuvių dailės muziejuje Lemonte.  

Paroda vyks nuo gegužės 9 d. iki 24 d.

Maloniai kviečiame į parodos atidarymą 

,,KRYŽDIRBYSTĖ LIETUVOJE”,,KRYŽDIRBYSTĖ LIETUVOJE”
2009 m. gegužės 9 d., šeštadienį,  7 val. vakare

Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre,
14911 127th St,  Lemont, IL
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„FlyLAL” sugrâžino pinigus klientams
Vilnius, gegužės 6 d. (Lietu-

viams.com) – „Greitai.lt” sėkmingai
sugrąžino pinigus 296 klientams, už-
sisakiusiems skrydžius per š. m. sau-
sio mėn. veiklą nutraukusią skrydžių
bendrovę „FlyLAL – Lithuanian Air-
lines”. Pirkėjams buvo sugrąžinta dau-
giau nei 200,000 litų siekianti suma.

UAB „Interneto partneris” val-
domas tiklalapis „Greitai.lt” pinigų
už neįvykusius skrydžius grąžinimą
keleiviams pradėjo pirmoje balandžio
mėn. pusėje. Klientams lėšos sugrą-
žintos buvo per kiek daugiau nei dvi
savaites. Pinigai grąžinti visiems pir-
kėjams, kurių padėtis atitiko AB
„FlyLAL – Lithuanian Airlines” nu-
matytus reikalavimus.

„Laiku ėmęsi visų reikalingų
techninių ir organizacinių priemo-
nių, sugebėjome užtikrinti, kad kuo

daugiau mūsų klientų galėtų išvengti
nuostolių, kilusių dėl vežėjo įsiparei-
gojimų nevykdymo”, – sakė „Greitai.
lt” klientų aptarnavimo skyriaus va-
dovė Galina Krasovskaja.

Anot jos, pinigų grąžinimas iki
balandžio mėnesio užtruko dėl sudė-
tingų derinimo procedūrų su „Fly-
LAL-Lithuanian Airlines” administ-
racija.

„Šiuo metu dar turime klientų,
kurie yra užpildę prašymus bendro-
vei ‘FlyLAL’ dėl pinigų grąžinimo, ta-
čiau dabar viskas priklauso nuo pas-
tarosios. Jei išnagrinėjus dokumen-
tus prašymai bus patvirtinti, tuomet
pirkėjai lėšas atgaus, jei ne – turintys
kantrybės turės ieškoti kitų kelių.
Mes padarėme viską, ką galėjome”, –
pažymi G. Krasovskaja.

Dain¨ šventei l∂š¨ tur∂t¨ atsirasti

Vilnius, gegužės 6 d. (ELTA) – Iš Vilniaus išlydėti austrų piligrimai – 72-ejų
Ernst Janko ir 66-erių Ernst Schwarzmuller, kurie pėsčiomis keliaus iš Vilniaus
į Lincą. Per dviejų mėnesių kelionę austrai ketina įveikti beveik 1,5 tūkst. kilo-
metrų. Prieš 2 savaites iš Linco į Vilnių taip pat pėsčiomis iškeliavo kiti du aus-
trų piligrimai. Lietuvos sostinę jie ketina pasiekti birželį. Šie piligrimų žygiai
skirti Vilniui ir Lincui – 2009 m. Europos kultūros sostinėms.     ELTOS nuotr.

Vilnius, gegužės 6 d. (BNS) –
Naujuoju Lietuvos kariuomenės vy-
riausiuoju kapelionu paskirtas majo-
ras Saulius Kasmauskas.

S. Kasmauskas beveik 4 pasta-
ruosius metus kapelionu tarnavo Ka-
raliaus Mindaugo mechanizuotame
pėstininkų batalione Pajuostyje.

S. Kasmauskas yra kilęs iš Aly-
taus. 1995 m. baigė Kauno tarpdie-
cezinę kunigų seminariją, vėliau –
Vytauto Didžiojo universiteto Katali-
kų teologijos fakultetą, yra baigęs šio
fakulteto doktorantūros programą.
2000 m. S. Kasmauskas baigė Kana-
dos karininkų ir kapelionų kursus,
buvo paskirtas į Divizijos generolo
Stasio Raštikio puskarininkių mo-
kyklos kapeliono pareigas, 2005 m.
tarnavo taikos palaikymo misijoje
Kosove.

S. Kasmauskas kariuomenės vy-
riausiojo kapeliono pareigose pakeitė
iki vasario pabaigos jas ėjusį 52 metų
Juozą Gražulį. Teigiama, kad pasta-
rasis iš pareigų atleistas už girtavimą

ir netinkamą dvasininkui elgesį.
Lietuvos kariuomenės ordinaria-

to jurisdikcijai priklauso katalikai ka-
riai – tiek šauktiniai, tiek profesiona-
lai, taip pat civiliai, dirbantys įvai-
riose kariuomenės įstaigose, karo
akademijų studentai bei jų šeimų na-
riai. Šiuo metu Lietuvos kariuomenė-
je iš viso tarnauja 14 kapelionų.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Paskirtas naujas kariuomen∂s kapelionas

R. Tuminas lieka Vachtangov teatre

Vilnius, gegužės 6 d. (Alfa.lt) –
Vyriausybėje susitikę Lietuvos tūks-
tantmečio dainų šventės „Amžių su-
tartinė” organizatoriai, įvairių minis-
terijų bei Vilniaus savivaldybės atsto-
vai pasidalino informacija apie pasi-
rengimą Dainų šventei. 

Pasitarime aptarti svarbūs Dai-
nų šventės organizaciniai ir finansi-
niai klausimai – kaip šventės dalyviai
atvyks į Vilnių, kaip jie važinės į re-
peticijas, kas rūpinsis jų saugumu ir
viešąja tvarka ir svarbiausia – ar bus
laiku paruošti objektai, kuriuose
vyks pagrindiniai Dainų šventės ren-
giniai.

Susitikimo dalyviams buvo pra-
nešta, kad Dainų šventės dalyviai
vyks Švietimo ir mokslo ministerijos

geltonaisiais autobusiukais. Jiems
bus sudarytos galimybės keliauti ir
geležinkelio transportu bei taikomos
nuolaidos.

Sutarta, kad Vidaus reikalų mi-
nisterija pasirūpins Dainų šventės
dalyvių saugumu, o Sveikatos apsau-
gos ministerija tuo, kad šventės da-
lyvių delegacijas lydėtų budintys gy-
dytojai. Jie turėtų budėti ir dalyvių
gyvenamosiose vietose.

Bene didžiausias Dainų šventės
organizatorių rūpestis – ar bus suspė-
ta sutvarkyti Vingio parko estradą,
aikštelę ir prieigas, kad saugūs būtų
ir šventės dalyviai, ir sostinės svečiai.
Kalnų ir Sereikiškių parkams taip
pat reikalingas nors kosmetinis re-
montas.

Vilnius, gegužės 6 d. (,,Inter-
fax”/BNS)– Jevgenij Vachtangov
teatro meno vadovo Rimo Tumino
darbo sutartis pratęsta metams, pra-
nešė Rusijos kultūros ministras Alek-
sandr Avdejev.

,,Padėtis Vachtangov teatre arti-
miausiomis dienomis turi būti su-
tvarkyta, nes mes pratęsėme darbo
sutartį puikiam režisieriui Tuminui,
dirbančiam Vachtangov teatre ir va-
dovaujančiam kolektyvui”, – sakė A.
Avdejev žurnalistams.

,,Linkiu teatrui sėkmės, taip pat
sėkmės režisieriui ir sėkmingai ‘Dė-
dės Vanios’ premjerai, kuri vyks rug-
sėjo pradžioje”, – pareiškė ministras.

Anksčiau kai kurios žiniasklai-
dos priemonės pranešė, kad Vach-
tangov teatro trupės nuomonės dėl
meno vadovo išsiskyrė. Vieni aktoriai
mano, kad jis – novatorius, ir remia
R. Tuminą,  kiti mano, kad jis nesilai-
ko teatro tradicijų.

Vienam iš svarbiausių Maskvos
J. Vachtangov teatrui R. Tuminas va-
dovauja nuo 2007 m., kai mirė anks-
tesnis ilgametis šio teatro vadovas
Michail Uljanov. Per dvejus R. Tumi-
no vadovavimo metus šiame teatre
įvyko šešių spektaklių premjeros, du
iš šių spektaklių – paties lietuvių re-
žisieriaus.

„airBaltic” prad∂s skraidyti iš Kauno

A. J. Baçkiui atlikta dar viena operacija
Vilnius, gegužės 6 d. (BNS) –

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis
šiuo metu lankosi Prancūzijoje, kur
jam atlikta dar viena širdies operaci-
ja, pranešė Vilniaus arkivyskupijos
kurijos sekretoriatas.

Praėjusį savaitgalį sostinėje vy-
kusio tarptautinio Taizė jaunimo su-
sitikimo metu A. J. Bačkis dar dalyva-
vo šv. Mišiose, kreipėsi į maldininkus.

Sausį Vilniuje A. J. Bačkiui įdėtas
širdies stimuliatorius. Dėl sušlubavu-
sios širdies bažnyčios hierarchas per-
nai rudenį turėjo praleisti Šiluvos
Dievo Motinos apsireiškimo 400 me-
tų jubiliejaus iškilmes.

Rugsėjį dėl sutrikusio širdies rit-
mo kardinolas taip pat praleido ligo-
ninėje keletą dienų. Tuomet medikai
jam atstatė sutrikusią širdies veiklą. 

Kaunas laikinai vèl taps laikinâja sostine

Majoras Saulius Kasmauskas.
Delfi.lt nuotr.

Vilnius, gegužės 6 d. (Delfi.lt) –
Artėjant vasaros sezonui, bus pap-
rasčiau iš Lietuvos pasiekti Rytų ir
Vakarų Europos miestus. Kauno oro
uoste veiklą pradės skrydžius iš Vil-
niaus gerokai apribojusi „airBaltic”.
Nuo birželio pradžios keleiviams bus
pasiūlytas naujas reisas iš Kauno į
Rygą.

Nuo birželio pradžios „airBaltic”
lėktuvai iš Kauno į Rygą skraidys
kasdien – nuo pirmadienio iki šešta-
dienio du kartus per dieną, sekmadie-
niais numatytas vienas reisas.

Pasak „airBaltic” viceprezidento
ir atstovybės Lietuvoje generalinio
direktoriaus Tado Vizgirdos, šalies

gyventojams bus sudaryta galimybė
Europos miestus per Rygą pasiekti
lengviau.

Oro bendrovė į vasaros tvarka-
raštį įtraukė dar šešias kryptis: iš Ry-
gos į Ženevą Šveicarijoje, Turku Suo-
mijoje, Tromsę Norvegijoje, Linnčio-
pingą Švedijoje, Dušanbė Tadžikista-
ne bei iš Palangos į Rygą.

Šiuo metu iš Kauno Airijos pigių
skrydžių bendrovės „Ryanair” lėktu-
vai keleivius skraidina į Londoną, Li-
verpulį, Dubliną, Birmingemą ir
Frankfurtą. Nuo liepos bus pradėti
vykdyti skrydžiai į Brėmeną. Dar šią
vasarą tikimasi pradėti naują reisą į
Milaną. 

Kaunas, gegužės 6 d. (ELTA) –
Gegužei baigiantis vyksiančios tradi-
cinės Miesto dienų šventės organiza-
torių valia Kaunas vieną savaitgalį,
lyg sugrįžęs į du pirmosios nepriklau-
somos Lietuvos dešimtmečius, vėl
taps laikinąja Lietuvos sostine.

,,Šiais metais pažymime Kauno,
kaip laikinosios sostinės, 90-metį, to-
dėl šis sumanymas šventėje turėtų
būti labai ryškus”, – susipažinęs su
Miesto dienų šventės scenarijumi sa-
kė Kauno meras Andrius Kupčinskas.

Jis, beje, prisipažino pasigedęs
bendros idėjos, kuri atspindėtų šią
datą. ,,Gerai, kad bus surengtos paro-
dos muziejuose, tačiau kiekvienas
žmogus, šventės metu atvykęs į Kau-
ną, turėtų pajusti tarpukario Lietu-
vos laikinosios sostinės dvasią. Pa-
kvieskime kauniečius ir svečius apsi-
rengti tautiniais drabužiais, nes
anksčiau, eidami į šventes, žmonės
jais pasipuošdavo. Gal priminkime,
kas vyko anksčiau ‘Metropolyje’,

‘Tulpėje’”, – siūlė meras.
Šventės organizatoriai teigė, kad

jubiliejaus ženklų Miesto dienose tik-
rai bus, tai rodo net kai kurių koncer-
tų pavadinimai.

Beje, dalis jų skirta ir kitam ju-
biliejui. Šventės atidarymo koncertas
,,Kaunas – laikinoji sostinė” vyks
Rotušės aikštėje, o ,,Tūkstantmečio
melodijos”, įžiebiant tūkstantį žibin-
tų, – prie Kauno pilies.

Pagrindinėje Kauno miesto šven-
tėje kauniečiams koncertuos Veroni-
ka Povilionienė, Jurga Šeduikytė,
Andrius Mamontovas ir kiti žinomi
atlikėjai. Istorinės prezidentūros kie-
melyje veiks senovinių automobilių
paroda, čia kviečiami atvykti persi-
rengėliai.

Meras pageidavo, kad kauniečiai
iš anksto būtų paskatinti įsigyti vė-
liavėlių automobiliams su miesto her-
bu, nes šventės nuotaika turi atsis-
pindėti kiekviename žingsnyje. 
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šnipinėjimo skandalo, dėl kurio anks-
čiau buvo išsiųsti du rusų diplomatai,
dirbę Maskvos atstovybėje prie NATO.
Reaguodama į tai, trečiadienį Rusija
išsiuntė iš šalies du Kanados diplo-
matus, dirbusius NATO atstovybėje
Maskvoje.

BEIJING
Kinija trečiadienį pranešė, kad

JAV karinio jūrų laivyno laivas, daly-
vavęs įvykyje su jos laivais, pažeidė
Kinijos ir tarptautinius įstatymus, be
to, Beijing paragino JAV imtis prie-
monių, kad tai daugiau nepasikar-
totų. ,,JAV sekimo laivas įplaukda-
mas į Kinijos išimtinę ekonominę zo-
ną be Kinijos pritarimo pažeidė ati-
tinkamus tarptautinius įstatymus”, –
nurodė Užsienio reikalų ministerija.

KATMANDU
Nepale trečiadienį su policija

susirėmė maždaug tūkstantis maois-
tų protestuotojų, kurie svaidė akme-
nis ir šaukė ,,Esame pasirengę ko-
voti”, o politinės partijos tuo tarpu
stengiasi sudaryti naują vyriausybę.
Nuogąstaujama, kad Nepalą, kuris
po dešimtmetį trukusio ir maždaug
13 tūkst. gyvybių pareikalavusio pilie-
tinio karo stengiasi sukurti respub-
liką, gali apimti neramumai.

WASHINGTON, DC
Viena Texas gyventoja tapo pir-

mąja nuo kiaulių gripo mirusia JAV
piliete, pranešė sveikatos apsaugos
pareigūnai. Ta moteris ėjo ketvirtą
dešimtį metų ir sirgo chroniškomis
ligomis, sakė pareigūnai. Amerikie-
čių sveikatos apsaugos pareigūnai sa-
kė, kad padaugėjo patvirtintų užsi-
krėtimo atvejų. Kol kas į JAV ligoni-
nes dėl naujos atmainos viruso pa-
guldyti tik 35 žmonės.

NAIROBIS
Somalio piratai Adeno įlankoje

užgrobė Vokietijai priklausantį kro-
vininį laivą, pranešė viena nevyriau-
sybinė organizacija bei Antikvos ir
Barbudos, su kurios vėliava plaukio-
jo tas laivas, vyriausybė. Laivas ir jo
dešimties žmonių įgula šiuo metu
plukdomi į Eilo uostą – pagrindinę
piratų bazę Somalio šiauriniame se-
paratistiniame Puntlando regione. 

Pasaulio naujienos

Çekijoje pristatyta nauja 
vyriausybè

NATO neketina pripažinti Pietû Osetijos
ir Abchazijos nepriklausomybès

STOKHOLMAS
Švedijoje užregistruotas kiaulių

gripas, kuriuo sirgo per 50 metų am-
žiaus moteris, neseniai sugrįžusi iš
Jungtinių Valstijų, pranešė Švedijos
sveikatos pareigūnai. Šeštąjį dešimt-
metį einanti moteris skundėsi gana
švelniais gripui būdingais požymiais.
Ji nesiprašė į ligoninę, jai taip pat ne-
buvo taikytas karantinas, – taip
Stokholmo apskrities sveikatos pa-
reigūnai aiškino savaitgalį, kai šios
moters negalavimas buvo įvardintas
kaip ,,galimas” kiaulių gripo atvejis.

TBILISIS
Gruzijoje trečiadienį, kitą dieną

po to, kai šalies vadovybė paskelbė
užkirtusi kelią kariniam perversmui,
prasideda NATO kariniai mokymai.
Maištininkai, kaip teigia Gruzijos
prezidentas M. Saakašvili, ketino su-
žlugdyti Šiaurės Atlanto organizaci-
jos karinius mokymus. Sąsajomis su
maišto organizavimu jis apkaltino Ru-
siją. Už pratybas atsakingas Gruzi-
jos gynybos ministerijos atstovas sa-
kė, kad jos vyksta pagal planą. Kari-
niuose mokymuose dalyvaus 15 šalių.
Dalyvauti juose atsisakė Moldova,
Serbija, Kazachstanas ir Šveicarija.

VATIKANAS
Popiežius Benediktas XVI išreiš-

kė viltį, kad jo kelionė į Artimuosius
Rytus ,,bus labai vaisinga” visiems
šio neramaus regiono gyventojams.
,,Svarbiausias mano tikslas yra ap-
lankyti vietas, kurias pašventino Jė-
zaus gyvenimas, ir melsti jose taikos
ir vienybės dovanos jūsų šeimoms ir
visiems tiems, kuriems Šventoji
Žemė ir Artimieji Rytai yra namai”, –
sakė Benediktas XVI.

MASKVA
Rusijos ambasadorius prie

NATO Dmitrij Rogozin trečiadienį
paskelbtame interviu apkaltino orga-
nizaciją, kad ji yra ,,vis labiau nenus-
pėjama”.  D. Rogozin tai pareiškė, kai
Rusijos ir NATO santykiai smarkiai
pablogėjo dėl prasidėjusių organizaci-
jos karinių mokymų Gruzijoje bei

EUROPA

AZIJA

RUSIJA

JAV

AFRIKA

Vilnius, gegužės 6 d. (BNS) –
Čekijoje pristatytas naujas ministrų
kabinetas, kuris bus atsakingas už
šalies pirmininkavimą Europos Są-
jungai (ES), truksiantį iki birželio
pabaigos, rašo Briuselio naujienų
svetainė EUobserver. Naujos vyriau-
sybės sudėtis paskelbta svarbaus bal-
savimo Senate dėl Lisabonos sutar-
ties išvakarėse.

Naujas premjeras Jan Fischer,
iki šiol vadovavęs Čekijos statistikos
tarnybai, užsienio reikalų ministru
paskyrė užsienio reikalų viceministro
pareigas ėjusį 48 metų Jan Kohout.
Buvęs komunistas J. Kohout anks-
čiau dirbo Čekijos ambasadoriumi ES
ir Jungtinėse Tautose (JT) ir dalyva-
vo rengiant žlugusią Bendrijos kon-
stituciją.

Dabartinis Čekijos ambasadorius
prie NATO 46 metų Štefan Fuele J.
Kohout kabinete eis ES reikalų mi-
nistro pareigas. Iš pasitraukiančios
18 narių vyriausybės naujajame kabi-
nete liks dirbti tik žmogaus teisių ir
mažumų ministras Michael Kocab.

Vyriausybė buvo naujai sudary-
ta, kai kovo mėnesį šalies parlamen-
tas pareiškė nepasitikėjimą ministro
pirmininko Mirek Topolanek kabine-
tu, kuris žlugo vos įpusėjus Čekijos

pirmininkavimo ES kadencijai, kuri
trunka pusmetį.

Kitą antradienį Prahoje kabineto
nariai susitiks su Europos Komisijos
pirmininku Jose Manuel Barroso. M.
Topolanek šios savaitės pabaigoje
paskutinį kartą pirmininkaus Pra-
hoje vyksiančiam ES viršūnių susi-
tikimui, kuris bus skirtas energetikos
klausimams.

Čekijos naujos vyriausybės sudė-
tis buvo paskelbta likus dienai iki
šalies aukštuosiuose rūmuose numa-
tyto balsavimo dėl Lisabonos sutar-
ties patvirtinimo. Kaip rašo EUob-
server, Senatas turėtų pritarti su-
tarčiai. Tačiau grupelė centro dešinės
pakraipos Pilietinės demokratijos
partijos narių grasino dar kartą
kreiptis į Konstitucinį Teismą, jei
Senatas patvirtins dokumentą.

Čekijos prezidentas V. Klaus
anksčiau taip pat netiesiogiai yra lei-
dęs suprasti, kad nepasirašys sutar-
ties, jei šį dokumentą antrame refe-
rendume atmes Airijos rinkėjai. Ža-
liųjų europarlamentaras Daniel Cohn-
Bendit išsakė būgštavimus, jog prezi-
dentas V. Klaus papirko senatorius,
kad šie balsuotų prieš Lisabonos
sutarties patvirtinimą.

Vilnius, gegužės 6 d. (BNS) –
Rusijos pasieniečių buvimas prie
sienų su Pietų Osetija ir Abchazija
nėra teigiamas žingsnis ir nutolina
nuo susitarimų, pasiektų pernai rug-
pjūtį, pareiškė NATO oficialusis ats-
tovas James Appaturay.

„Rusija pasirašė drauge su kito-
mis šalimis sienų nedalomumo susi-
tarimą. Ir NATO, ir JAV mano, kad
tai nėra teigiamas žingsnis”, – sakė J.
Appaturay interviu radijo stočiai
„Echo Moskvy”.

„Reikalas ne tas, kad mes prieš
siūlymą padėti šalims, kurioms reikia
šios pagalbos”, – pažymėjo NATO
atstovas. – Rusija pripažino šias šalis,
ir, mano nuomone, „Hamas” tai pa-
darė. Ir tai viskas. Tai visas sąrašas
šalių, pripažinusių šią nepriklau-
somybę.

Jis pareiškė, kad NATO nepri-
pažino Pietų Osetijos ir Abchazijos
nepriklausomybės, ir neketina to
daryti. „Negana to, jos pripažino
Gruzijos teritorijos, į kurią įeina šie
regionai, vientisumą, ir tai, mūsų
nuomone, yra pagrindinis Rusijos ir
daugumos pasaulio valstybių požiū-
rių skirtumas”, – sakė J. Appaturay.

Drauge jis pabrėžė, kad NATO
nenori „sukurti padėties, kuriai
esant įtampa tik didėtų šiuo klau-
simu arba padėtis pablogėtų”.

„Yra politinė diskusija, diskusija,
kuri vyksta aukštu lygiu, ir net klau-
simais, kuriais mūsų nuomonės labai
skiriasi, reikia vesti šias diskusijas,
reikia vesti dialogą”, – pabrėžė
NATO atstovas. Jis vylėsi, kad „Ru-
sija jį ves artimiausiu metu”.

Čekijos premjeras Jan Fischer.   SCANPIX nuotr.
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SALIERAI IR BULVĖS
Paruošė Nijolė Nausėdienė                 El.paštas: nausediene@aol.com

Šeimininkės patarimai

SALIERAI

Saliero tėvynė – Viduržemio jū-
ros regionas. Tai specifinio aromato
ir skonio šakniastiebis, vartojamas
įvairiems patiekalams ruošti ir kaip
prieskonis. Salieras aromatizuoja ir
šiek tiek vitaminizuoja patiekalus
(ypač žali jo lapai).

Saliero šakniavaisiuose yra daug
biologiškai aktyvių junginių: eterinio
aliejaus, kalio, fosforo, organinių
rūgščių, šiek tiek vitaminų C, PP, B
grupės vitaminų, gleivių, gliukozės ir
kt.

Deja, šis žalumynas dar nėra la-
bai populiarus, nors naudingumu jis
mažai nusileidžia kitoms priesko-
ninėms daržovėms. Beje, salierų la-
peliai naudingesni už šakniavaisius
ir, gaila, kad parduotuvėse jie būna
nupjaustyti. Juose keturis kartus
daugiau vitamino C ir kelioliką kartų
daugiau karotino!

Gydomosios savybės

Salierai ,,puikiai varo šlapimą”.
Jie stiprina nervų sistemą, valo krau-
ją, šalina šlakus; gydo astmą, pleuri-
tą; valo inkstus, kepenis, šlapimo
pūslę; malšina artrito skausmus;
padeda sutvarkyti svorį ir cukraus
kiekį kraujyje.

Salierai mityboje

Salierai yra mažai kaloringa dar-
žovė, todėl jų reikėtų valgyti kuo daž-
niau. Naudojant salierus galima pa-
sidaryti daug gardžių patiekalų.

Aliejuje skrudinti salierai

Reikės: 
2 didesnių salierų gumbų (celery

roots),
keleto šaukštų miltų, 
kiaušinio, 
džiūvėsėlių, 
sviesto, 
druskos, 
pipirų. 
Šis patiekalas tiks prie mėsos.
Nulupti gumbus ir supjaustyti

juos griežinėliais. Kokias 25 minutes
juos pašutinti garuose ir palikti at-
aušti. Pabarsčius druska, pipirais, ap-
volioti miltuose, plaktame kiaušinyje,
paskui – smulkiai sumaltuose džiūvė-
sėliuose. Keptuvėje ištirpinti sviestą
ir pakepinti salierus, kol jie parus. 

Išvirtų ir sutrintų salierų tyrė

yra nuostabus priedas prie jautienos
patiekalų. Tyrė paruošiama taip pat
iš salierų gumbo.

Kalakutienos apkepas

Reikės: 
1 puodelio salierų gumbų (8 oz), 
puodelio šviežių pastarnokų

(angl. parsnip; išvaizda jie panašūs į
morkas, tik yra baltos spalvos, o sko-
niu panašūs į salierus, turi tas pačias
gydomąsias savybes), 

puodelio šviežių morkų, 
puodelio atšaldytos kalakutienos

file, 
2-3 šaukštų alyvuogių aliejaus, 
vandens, 
druskos, 
pipirų, 
prieskoninių žalumynų 
vieno poro (leek). 
Padažui: pusantro puoduko pie-

no, puoduko tirpstančio sūrio, valgo-
mo šaukšto miltų, žiupsnelio druskos,
pipirų.

Salierus, morkas, pastarnokus
švariai nuvalyti, nuplauti ir sup-
jaustyti nedideliais gabalėliais. Visas
daržoves verdame tame pačiame van-
denyje, kol suminkštėja. Kol verdame
daržoves, porą supjaustoma smul-
kiais griežinėliais, o kalakutieną ne-
dideliais kubeliais, sudedame į keptu-
vę ir apkepame ant lėtos ugnies. 

Kepimo formą šiek tiek aptepa-
me alyvų aliejumi ir ant dugno plonu
sluoksniu sudedame mėsą. Ant mėsos
tolygiai paskirstome išvirtas nuvar-
vintas daržoves ir užpilame padažu.

Padažas: pieną supilame į puo-
dą ir užkaičiame ant lėtos ugnies.
Įdedame druskos, pagardiname pries-
koniais ir lėtai maišant suberiame
miltus. Ruošiamą padažą kaitiname,
kol sutirštėja. Po to nukeliame nuo
ugnies, palaukiame, kol padažas tru-
putį atvės, sumaišome su tarkuotu
sūriu.

Paruoštu padažu užpilame apke-
pą ir kepame orkaitėje 375 F tempe-
ratūroje, kol gražiai paskrunda (maž-
daug 15–20 minučių). 

BULVĖS 

Bulvės – viena populiariausių
daržovių ne tik mūsų krašte, bet ir vi-
same pasaulyje. Daugelis žmonių be
bulvių neįsivaizduoja kasdieninės sa-
vo mitybos.

Nelabai daug kas pagalvoja, ko-
kia iš tiesų tai yra vertinga daržovė.

Joje daug vitamino C, B grupės vita-
minų ir vitamino PP. Be to, bulvėse
yra nemažai geležies, fosforo, kalio,
magnio, mangano, cinko, fluoro, va-
rio. Maždaug 70 proc. visų bulvėse
esančių mineralinių medžiagų sudaro
kalis, kuris padeda iš organizmo pa-
sišalinti vandeniui bei druskoms ir
sąlygoja skysčių pusiausvyrą organiz-
me. Tačiau bulvės yra bene kalorin-
giausios iš visų daržovių. Jos tokios
maistingos todėl, kad jose labai daug
krakmolo pavidalo angliavandenių
(daugiau negu ankštinėse daržovėse). 

Šviežiose bulvėse yra daug dau-
giau vitamino C, jei jos laikomos iki
pavasario, vitamino kiekis jose suma-
žėja. Daug biologiškai aktyvių jungi-
nių suyra apdorojant bulves ir gami-
nant patiekalus. Todėl bulves reikėtų
tik švariai nuplauti ir jų nelupti. Mat
nors bulvėse vitaminai ir mineralai
yra pasiskirstę po visą gumbą, dau-
giausia jų yra požieviniame sluoksny-
je. Bulvių negalima virti dideliame
vandens kiekyje. Dėl tos pačios prie-
žasties nedera nuskustas bulves ilgai
mirkyti vandenyje. Geriausia virimui
skirtas bulves sumesti į verdantį van-
denį, kad jos kuo greičiau išvirtų.

Gydomosios savybės

Šviežių bulvių sultimis gydomos
skrandžio ir dvylikapirštės žarnos
opa (žaizda). Bulvėse yra daug kalio,
kuris gerai veikia šlapimo skyrimąsi
ir kartu padeda gydyti širdies bei
inkstų ligas. Bulvių krakmolas malši-
na skrandžio bei žarnyno uždegimi-
nius procesus, todėl virtas bulves pa-
tariama valgyti sunkiai apsinuodijus. 

Ant tinstančių rankų ir kojų pa-
tariama dėti tarkuotų bulvių košelės
kompresus (pridengiama medvil-
niniu audeklu ir palaikoma 15-20
minučių).

Sergant hipertenzija: 4–5 nu-
skustas bulves užpilame vandeniu,
15 minučių paviriname, atvėsiname
ir nupilame skystį. Nuoviros geria-
mos po 1 stiklinę, likus 30 minučių
iki valgio.

Bulvių sultys puikiai valo orga-
nizmą. O sumaišytos su morkų ir sa-
lierų sultimis veiksmingai šalina šla-
kus. Norint išvalyti organizmą, kas-
dien patariama vartoti bent po 3–4
valgomuosius šaukštus bulvių sulčių.

,,Žvakutės”, pagamintos iš tar-
kuotų bulvių košelės (apvynioti mar-
le), gydo hemorojaus mazgus.

Bulvių nuoviras yra puiki prieš-
bakterinė priemonė, minkštinanti
odą. Patartina juo praustis. Kasdien
5 minutes bulvių nuovire mirkomų
rankų oda pasidaro švelni ir minkšta,
o nagai nustoja lūžinėti. Šis nuoviras
gali išgydyti ir ankstyvąsias grybeli-
nes infekcijos ligas. 

Bulvės kasdien

Bulvių dieta naudinga sergant

skrandžio ar žarnyno opalige, mažina
rūgštis. Patartina visą mėnesį kas
dieną (nieko nevalgius) suvalgyti pu-
sę stiklinės su žieve sutarkuotų bul-
vių tyrės, sumaišytos su tokiu pat
kiekiu kefyro arba jogurto. Suvalgius
gydomąjį mišinį, tris valandas negali-
ma nieko valgyti. Kitą dienos dalį ga-
lima maitintis įprastu lengvai virški-
namu nekaloringu maistu. Taip išgy-
dysime skrandį ir žarnyną. Tai ge-
riau, nei darytis operaciją.

Bulvių dieta patariama sergan-
tiems širdies ligomis. Per dieną suval-
goma pusę svaro virtų be druskos
bulvių. Jas suvalgyti reikia per 5–6
kartus. Kad būtų skaniau, galima
užsigerti trupučiu rūgpienio. Sergant
hiportenzija, patartina valgyti or-
kaitėje keptas bulves su lupena.

Bulvėse esantis kalis neleidžia
organizme kauptis skysčių pertekliui
ir užkerta kelią tinimams bei pa-
brinkimams. Norint išvengti širdies
nepakankamumo ir papildyti praras-
tas kalio atsargas organizme, pataria-
ma kasdien valgyti bulvių.

Bulvės – grožiui

Piene išvirtą bulvę sutrinti su
grietine ir alyvų aliejumi ir dar šiltą
masę padengti labiausiai linkusią
raukšlėtis odą. Labai sausą veido odą
patartina prausti ne vandeniu ir mui-
lu, o bulvių krakmolo suspensiją – ar-
batinį šaukštelį bulvių krakmolo
ištirpiname 4 puodukuose vandens.

Į bulvių tyrę įpylus glicerino ar
augalinio aliejaus gauname puikią
kaukę kaklui. Išsiplėtusiems veido
kapiliarams labai tinka bulvių sulčių
kaukė. Šviežiomis bulvių sultimis
gausiai sudrėkinama marlę ir 15–20
minučių uždedama ant veido. 

Riebiai odai valyti tinkama
tokia kaukė: į žalių bulvių tyrę įp-
lakame kiaušinio baltymą, žiupsnelį
druskos ir šaukštą medaus. Po 20 mi-
nučių kaukę nuplauname kambario
temperatūros vandeniu.

Kaukė riebiai porėtai odai:
pagaminame bulvių krakmolo kleis-
terį, įplakame kiaušinio baltymą ir
užtepame ant veido. Kaukei nudžiū-
vus ją nuplauname vėsiu vandeniu.

Bulvių kaukė gaivina veido
odą, šalina nuovargį. Į karštą bul-
vių košę įdedame kiaušinio trynį, įpi-
lame truputį pieno ir išmaišome. Vei-
dą aptepame šilta tiršta košele ir už-
dengiame vilnoniu audiniu. Po 20 mi-
nučių kaukę nuplauname iš pradžių
šiltu, o po to – šaltu virintu vandeniu.

Bulvių kaukė išlygina susi-
raukšlėjusią odą ir suteikia jai
stangrumo. Tokia kaukė ypač nau-
dinga vyresniems žmonėms. Sutrin-
tas bulves sumaišome su grietine ir
šia mase aptepame veidą. Po 20 mi-
nučių nusiprausiame.

Bulvių kaukės labai naudin-
gos kaklo odai. Virtas bulves sutri-
name ir sumaišome su trupučiu dar-
žovių (morkų, agurkų, pomidorų)
sulčių. Kaklą aptepame šia mase ir
apvyniojame šiltu šaliku. Po 15 mi-
nučių nuplauname.

Paakiuose atsiradusius ,,mai-
šelius” greičiausiai pašalina bulvių
kaukė. Žalių bulvių košelė sudedama
ant marlės, uždedama ant vokų ir 15
minučių palaukiama.

Šįkart nesiūlau bulvių patiekalų
receptų, nes šeimininkės jų net per
daug žino. Todėl apsiribojau sveika-
tos ir grožio patarimais. Gamta yra
mums daug dosnesnė už įvairius gro-
žio salonus ir reklamuojamus grožio
produktus. Tas ne tik sveikiau, bet ir
pigiau. 

Linkiu geriausios sėkmės!
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ� GGYYDDYYTTOOJJAA

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MMDD
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MMDD,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MMDD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. 

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 15

Dar kiek pasivaišinus, šeiminin-
kai pradėjo kalbinti svečią, kad jis,
sugrįžęs atgal į Lietuvą, parašytų ir
knygą apie Sov. S-gą. Ir honoraro
sąskaiton Paleckiui paklojo dar 5000
litų. Žinoma, tais laikais eiliniam
Lietuvos žurnalistui tai buvo pasa-
kiškos honorarų sumos. Rusai Palec-
kiui pasakė, kad knygos rankraštį jis
nuneštų į Sov. S-gos pasiuntinybę ir
ten literatūros specialistai susitars su
juo dėl galimų pataisymų. Ir jeigu
Paleckis prisikalbins bent kokią ži-
nomesnę knygų leidyklą šią knygą
išleisti, tai pasiuntinybė jam dar
papildomai išmokės 10,000 litų hono-
raro.

Kai Paleckis nunešė rankraštį į
pasiuntinybę, jie nieko daug nepa-
keitė, tik prirašė pačią knygos pa-
baigą, kuri tuo metu Justinui neat-
rodė jau taip nepriimtina. Berods,
knygą išleido Spaudos Fondas, ir
Paleckiui buvo išmokėtas pažadėtas
honoraras. H. Blazo nuomone, šis ho-
noraras ir įpainiojo Paleckį į bolše-
vikų pinkles, iš kurių jis jau nebe-
galėjo išsinarplioti. O gal jau vėliau
ir nebenorėjo? (...)

(…)

LIETUVOS KARIUOMENĖJE
(1940.03.1–1940.06.14)

Kai 1939 m. rugsėjo 1 dieną vo-
kiečiai užpuolė Lenkiją, aš dar dirbau
AMLIT’e.

Dėl kaimynystėje prasidėjusio
karo ir realios grėsmės Lietuvai, mū-
sų vyriausybė buvo paskelbusi dalinę
mobilizaciją, ir daug jaunimo į Lie-
tuvos kariuomenę veržėsi savano-
riais.

Pirmiausia į kariuomenę orga-
nizuotai, su savo ginklais ėjo šauliai.
Juos siuntė į Lenkijos pasienį, pa-
sienio policijos pastiprinimui. Kauno,
kaip ir kitų miestų jaunuoliai, kurie
nepriklausė Šaulių sąjungai, taip pat
vedini nuoširdaus patriotizmo, su
entuziazmu ėjo į Karo komendantūrą
prašytis priimami į kariuomenę. Ta-
čiau tik nedidelę dalį savanorių
priėmė.

Aš su trimis draugais iš Pane-
munės – Mečislovu Filipavičiumi, K.
Škėma bei dar vienu, kurie tuo metu
mokėsi Aukštesniojoje technikos mo-
kykloje (buvusioje A. Mickevičiaus-
Miškų gatvių kampe) taip pat nuė-
jome prašytis savanoriais. Grįžome
nosis nukabinę, nes nei vieno iš mūsų
tada nepriėmė – dar neturėjome 18
metų.

Nepavykęs pirmasis bandymas
mano pasiryžimo neatšaldė. Išlaukęs
iki kitų metų pavasario, aš vėl pa-
sirengiau prašytis į karinę tarnybą.

Į Lietuvos būtinąją karinę tarny-
bą tada ėmė vyrus tik sulaukusius 21
metų amžiaus, o jaunesni, bet ne ma-
žiau 18 metų, galėjo prašytis savano-
riais. Bet tam reikėjo raštiško tėvų
sutikimo. Pasitaręs su namiškiais, o
ypač su mama, kurios sutikimą aš
greitai gavau, galutinai pasiryžau. Ji,
kaip šaulė ir karininko žmona, pilnai
suprato mano sprendimą ir nė kiek
neprieštaravo.

Tad 1940 metų kovo mėnesio pir-
mąją dieną aš su savo prašymu, po
kurio buvo mamos sutikimo parašas,
beveik iškilmingai nuėjau į Kauno
karo komendantūrą, esančią Gedi-
mino gatvėje. Ten jau laukė daug bū-

tinosios tarnybos pašauktinių, gimu-
sių 1918 metais. Koridoriuje, eilėje
prie naujokų priėmimo komisijos du-
rų, sutikau ir daug savo draugų, pa-
žįstamų kauniškių, kurie, kaip ir aš,
čia atėjo su savo prašymais. Visi sa-
vanoriai turėjo teisę pasirinkti dalinį,
kuriame norėtų tarnauti. Aš jau iš
anksto buvau nutaręs, jog eisiu į
Autorinktinę, pagal savo specialybę,
kurią įgijau AMLIT’e. Koridoriuje
sutikau Napoleoną Kazlauską, Kizlą
ir Vyšniauską. Jie jau buvo paskirti į
Autorinktinę.

Priėjus eilei, buvau iškviestas į
komisijos kambarį, kur mane kruopš-
čiai patikrino daktarai. Po patikrini-
mo koridoriuje reikėjo laukti komisi-
jos išvadų. Buvau įsitikinęs, kad da-
bar jau niekas nesukliudys manęs
priimti. Bet po nervingo pusvalan-
džio teko labai labai nusivilti, kai bu-
vau iškviestas ir gavau neigiamą at-
sakymą. Komisijos išvadoje buvo mi-
nimos dvi priežastys: pirma – ,,ma-
žakraujystė”, antra – dar neturiu aš-
tuoniolikos (mat esu gimęs kovo 18-
tą dieną, o dabar – kovo 1-ji). Nusi-
minęs grįžau namo ir viską papa-
sakojau mamai.

– Nenusimink, dar ne viskas pra-
rasta, – guodė ji mane ir iškart patarė
nueiti į Policijos departamentą, pas
direktorių, pulkininką Kazį Svilą,
kuris tuo metu buvo ir Vidaus reikalų
ministro referentu. Kaip minėjau,
plk. K. Svilas buvo geras a.a. tėvelio
draugas ir prieš jo mirtį pažadėjo,
kad esant reikalui, jis mūsų šeimą
visokeriopai paremsiąs. Mamos nuo-
mone, kaip tik dabar atėjo tas laikas,
kai Svilo parama labai padėtų. Mama
telefonu paskambino pulkininkui į
ministeriją ir susitarė dėl mano pri-
ėmimo.

Nuskubėjęs į Maironio gatvėje
esančius rūmus, aš buvau sutiktas
labai draugiškai. Plk. K. Svilas man-
dagiai pasiteiravo apie mūsų šeimos
padėtį, išklausė mano ,,reikalą” ir
užtikrino, kad aš būsiu priimtas į
Autorinktinę, tik reikės dar dvi sa-
vaites palaukti, iki man sukaks 18
metų, t.y. iki mano gimimo dienos.
Pulkininkas taip pat pasiteiravo, ar
aš po kariuomenės nenorėčiau dirbti
kurjeriu Vidaus reikalų ministerijoje.
Jis pažadėjo gerą algą bei nemokamą
butą prie ministerijos. Tokia perspek-
tyva man iškart pataisė nuotaiką, ir
tos dvi savaitės dabar atrodė nelabai
jau ilgas laiko tarpas. Aš sutikau su
pasiūlymais ir, nuoširdžiai padėkojęs,
laimingas grįžau namo.

Turbūt niekada prieš tai ir po to
taip nekantriai nelaukiau savo gimi-
mo dienos, kaip savo 18-to gimta-
dienio. Į darbą ėjau tik tam, kad grei-
čiau prabėgtų tos nepaprastai ilgos
dienos. Kai savo meistrui Biruliui pa-
sigyriau, jog už poros savaičių išeisiu
į ,,vaiską”, jis buvo labai nustebintas.
Jis iš manęs to nesitikėjo, bet ir ne-
neigė mano pasirinkimo.

Labai jau lėtai slinko tos laukimo
dienos, žinant, kad mano draugai jau
tarnauja ir gauna kariškų įgūdžių. O
aš prieš juos būsiu tik ,,žalias” nau-
jokas. Aš gi tada net įsivaizduoti ne-
galėjau, kad tos dvi nelemtos savai-
tės, buvo man lyg atostogos, pačios
nerūpestingiausios mano gyvenime,
prieš visus būsimus vargus, laimes ir
nelaimes, kurias teko patirti kariuo-
menėse ir vėliau.         Bus daugiau.

Lietuvos vardo tūkstantmečio
šventė, surengta balandžio 18–19
dienomis Dievo Apvaizdos lietuvių
parapijos Kultūros centre, buvo sėk-
minga ne tik tuo, kad joje dalyvavo
nemažai Detroit ir apylinkių lietuvių,
bet ir dėl kitos priežasties kada į
ruošos darbus įsijungė energingų
asmenų grupė. Esame nuoširdžiai
jiems dėkingi.

Pirmiausia, norime padėkoti pas-
kaitininkui prof. dr. Broniui Makaus-
kui, šį įvykį paminėti specialiai at-
vykusiam iš Varšuvos; JAV Lietuvių
Bendruomenės Kultūros tarybos
pirmininkei Dalei Lukienei už paro-
dos ,,Kryždirbystė Lietuvoje” suorga-
nizavimą ir atvežimą; dailininkams
Sauliui Valiui ir Dianai Radavičiūtei
už menišką parodos paruošimą. Ne-
galime pamiršti mūsų vietinių ben-
druomenininkų: esame dėkingi kun.
Ričardui Repšiui už invokacijos su-
kalbėjimą, Laimai Maziliauskienei,
Kristinai Petrauskaitei ir Adai Ši-
maitytei už meninės programos at-
likimą, ,,Žiburio” mokyklos vedėjai
už ,,Vaikai piešia Lietuvos vardines”
konkurso surengimą, dail. Danguolei

Jurgutienei už plakato nutapymą,
Andriui Butkūnui už programos
rengimą, Kaziui Kizlauskui, Vytui
Raguckui, Stasiui Venciui už talką
parodai, Andriui Butkūnui už šven-
tės programos rengimą, Valentinai
Rauckienei už gėles, Pauliui Jankui
už programos nufilmavimą. Per paro-
dos atidarymą Irena ir Juozas Oren-
tai, Elena Alkienė suorganizavo pui-
kias vaišes, jiems padėjo daug mote-
rų, sunešusių įvairių skanumynų.
Esame visoms ir visiems labai dėkin-
gi.

Šventę rengė jungtinis JAV LB
Michigan apygardos ir Detroit apy-
linkės komitetas. Michigan apygarda
dėkoja Detroit apylinkės valdybai
pirm. Algiui Rugieniui, Elenorai Ra-
guckienei, Virgai Šimaitytei, Auksei
Vencienei, Kęstučiui Černiui, Pauliui
Butkūnui, Artūrui Stepušaičiui už
sklandų bendradarbiavimą. Taip pat
esame dėkingi radijo laidų vadovams
Algiui Zaparackui ir Linui Orentui,
dienraščiui ,,Draugas” ir savaitraš-
čiui ,,Amerikos lietuvis” už šventės
pagarsinimą.

JAV LB Michigan apygarda

PADĖKA

Lietuvos vardo tūkstantmečio šventė

DETROIT, MI

Atkelta iš 2 psl.
,,Vaikai piešia Lietu-

vos gimtadienį” konkurso
darbų parodą pristatė ,,Ži-
burio” lituanistinės mo-
kyklos vedėja Pekorienė.
,,Kryždirbystė Lietuvoje”
parodą trumpai pristatė
JAV LB kultūros tarybos
pirmininkė Lukienė. Šven-
tės programą užbaigėme
su muz. M. K. Čiurlionio
,,Noktiurnu” atliekant pia-
nistei Adai Šimaitytei.

Turime būti dėkingi
Lietuvos vardo tūkstant-
mečio šventę surengu-
siems JAV LB Michigan
apygardos ir Detroit apy-
linkės vadovybėms ir jų talkinin-
kams; JAV LB Kultūros tarybos
pirmininkei Lukienei ir jos talkinin-
kams, menininkams iš Lietuvos už
parodos ,,Kryždirbystė Lietuvoje” į

Detroit atvežimą; prof. dr. Makaus-
kui už įdomias paskaitas.

Baigdamas tariu iki pasimatymo
Lietuvoje, mūsų valstybei švenčiant
savo vardo tūkstantmetį.

LB Detroit apylinkės valdybos pirmininkas A. Ru-
gienius.
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Tegyvuoja lietuvių liaudies
muzika?!

Klaipėdietis Antanas  Butkus
dešimt dienų praleido Lituanistikos
tyrimo ir studijų centro archyvuose,
ypatingai domėdamasis muz. Juozo
Žilevičiaus sukaupta medžiaga. Mud -
viem nebuvo sunku rasti bendrą kal -
bą. Abu esame klaipėdiečiai (ne klai -
pė diškiai), tad dažnai pasikalbėda -
vome apie Klaipėdą ir apie Mažąją
Lietuvą. Vieną kartą aš jo paklau-
siau, kaip turėčiau jį tituluoti?

A. Butkus: Titulų neturiu. Taip
ankstyvesniais laikais buvo lemta.
Kita vertus, aš manyčiau, kad titulai
nenusako žmogaus vertės. Svarbu,
kaip tu atlieki darbą. Esu pedagogas,
muzikos instrumentų tyrinėtojas, jų
restauratorius ir gamintojas.

P. Petrutis: Menu, jog jūs esate
liaudies muzikos (instrumentų) žino-
vas. Girdėjau, kad Klaipėdos univer-
sitete yra vietos ir lietuvių liaudies
muzikos instrumentikai. Tiesa?

A. B.: Taip. Klaipėdos univer-
siteto Menų fakultete yra Liaudies
muzikos katedra. Tiesų pasakius, šia
sritimi Klaipėdoje pradėta domėtis,
kai dar neveikė universitetas. Dabar
mūsų universitete studijuojama liau-
dies muzika. Čia ruošiami specialistai
– vadovai liaudies muzikos grupėms.
Aš daug rašiau lietuvių liaudies mu-
zikos tematika ir dėsčiau įvairias
muzikos disciplinas.

P. P.: Sakykite, ar Klaipėda yra
vienintelė vieta, kur dėstoma lietuvių
liaudies muzika?

A. B.: Turėčiau pasakyti, kad
pirmiausia buvo pradėti ruošti atlikė-
jai ir vadovai valstybinėje Muzikos
kon servatorijoje (dabartinėje Lietu -
vos muzikos ir teatro akademijoje)
Vilniuje. Mūsų (Klaipėdos universite-
to) Menų fakultetas buvo įkurtas
1971 m., o po kelerių metų buvo įs -
teigta ir Liaudies muzikos katedra.
Deja, liaudies muzikos studijos vyks-
ta ir Kaune, Vytauto Didžiojo univer-
sitete ir Vilniaus pedagoginiame uni-
versitete.

P. P.: Esate lietuvių liaudies mu-

zikos tyrinėtojas, instrumentų res-
tauratorius ir jų gamintojas. Jūs reiš-
kiatės keliose muzikos šakose...

A. B.: Taip. Aš tyrinėju lietuvių
muzikos instrumentus, juos keičiu ir
gaminu. Daugiau nei du dešimtme-
čiai tyrinėju Mažojoje Lietuvoje išny-
kusius muzikos instrumentus. Iš gra-
viūrų, piešinių nuotraukų, mokslinio
atstatymo metodu atkūriau devynis
istorinėse peripetijose dingusius Ma-
žosios Lietuvos muzikos instrumen-
tus.

P. P.: Kažin, ar jums pavyko
LTSC užtikti tai, kas anksčiau buvo
tik girdėta, tačiau neregėta?

A. B.: Mano kelionės tikslas
buvo susipažinti su Žilevičiaus-Krei -
vėno archyvais. Aš čia su Vyto Be leš -
kos pagalba radau tai, kas man ank s-
čiau kėlė abejonių. Rastos žinios už -
pildė spragas mano turimoje infor -
ma cijoje. Čia radau medžiagos mane
dominančiai temai apie lietuvių išei-
vijos muzikos instrumentų meist rus
Pakštą, Vaitkų-Vaitkevičių, Ei man tą.

P. P.: Dar norėtųsi paklausti, ko-
kią susidarėte nuomonę apie LTSC
Muzikologijos archyvą ir apie JAV
veikiančius kitus lituanistikos archy-
vus.

A. B.: Apie kitus JAV veikiančius
lituanistikos archyvus esu nedaug in-
formuotas, todėl konkretaus atsaky-
mo negaliu duoti.

Ypatingai noriu nuoširdžiai pa-
dėkoti ir viso geriausio palinkėti
LTSC nuostabiems žmonėms. Tik
gaila, kad čionai esančius lobius ir jų
saugotojus skiria toks ilgas kelias.

Atgal tėvynėn išvykstančio Anta-
no Butkaus buvo dar pasiteirauta
apie lietuvių dabartinį susidomėjimą
liaudies muzikos instrumentais. Jo
nuo mone, susidomėjimas, deja, mažė-
ja.

Padėkojome A. Butkui už nuošir-
dumą bei bičiuliškumą ir palinkė jo -
me laimingos kelionės ir viso geriau-
sio sugrįžus į tėvynę Lietuvą.

Kalbino Petras Petrutis

Dovanodamas šią nuotrauką Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui  muzikos instru-
mentų restauratorius ir gamintojas užrašė: ,,Autorius Antanas Butkus su savo
’vaikais‘. LTSC – su giliausia pagarba”.

Šiandien minimos 120-osios kino
kūrėjo ir aktoriaus Charles Spencer
Chaplin (1889 m. balandžio 16 d. –
1977 m. gruodžio 25 d.), geriau ži -
nomo kaip Charlie Chaplin, gimimo
me tinės.

Aktorius dar gyvas būdamas tapo
ikona, kuriai meldėsi milijonai. Šio
žmogaus pasaulyje karaliavo sa tyros,
liūdno lyrizmo, keistų judesių, juo -
kin gų scenų ir muzikos be žodžių tai -
syklės. Jo filmų niekas niekada ne -
verčia. Šis garsųjį valkatos vaidmenį
sukūręs nebylaus kino genijus verti-
namas kaip daugiausiai žmonių pra-
juokinęs komikas kino istorijoje.

Ch. Chaplin gimė Londone, ta -
čiau jaunas išvyko į Ameriką, pateko
į Hollywood ir tapo garsiausiu neby-
laus kino kūrėju.

Jis sukūrė beveik 90 vaidmenų,
re žisavo daugiau kaip 70 filmų. Kino
is torikas Skirmatas Valiulis iš Lie -
tuvos sako, kad Ch. Chaplin išsiskiria
ir įvairių kino sričių išmanymu.

Savo laiku jaunimas taip žavėjosi
Ch. Chaplin, kad mėgdžiojo jo stilių ir
eiseną. Ir išties jo judesiai buvo ste-
bėtini. Net kai jis paprasčiausiai sto -
vėjo, buvo ne toks, kaip visi: kulnai
kartu, pėdos taip plačiai, kad dar šiek
tiek ir, regis, jos sudarytų tiesią liniją,
kaip pirmojoje šokių pozicijoje.

Jis eidavo kiek pasilinguodamas,
atrodydavo kiek juokingai, kiek liūd-
nai – ir labai mielai. Iš pradžių Chap -
lin stilius buvo kiek šiurkštokas, jis
vai dindavo įžūloką banditėlį, bet iš -
ties garsiu aktoriumi Charles tapo ta -
da, kai jo atvaizdas įgijo lyrizmo ir ši -
lumos. Tai buvo tas pats mažasis val -
kata Chas. Chas Chaplin – taip jis bu -
vo įvardijamas filmavimo dublių
pliauš kėse.

Chaplin, be abejonės – neįtikėti-
nai charizmatiškas, bet jo sukurtas
val katos įvaizdis traukė dėmesį ne tik
dėl vidinio žavesio, bet ir dėl tokio
keis tuoliško stiliaus. Liūdnos akys
kaip karoliukai, paryškintos anglies
juodumo pieštuku, dvi nupieštos an -
takių linijos, retais atvejais – lūpas
nu tvieskianti šypsena. 

Pats Charles taip charakterizavo
savo herojų: „Jis labai įvairiapusis –
ir valkata, ir džentelmenas, ir poetas,
ir svajotojas, o apskritai – vieniša bū -
tybė, svajojanti apie gražią meilę ir
nuo tykius. Jam norisi, kad jūs pati -
kėtumėte, jog jis išsimokslinęs, arba
mu zikantas, arba hercogas, arba polo
žaidėjas. Ir tuo pat metu jis pasi -
ruošęs pakelti nuo šaligatvio nuorūką
arba atimti iš mažylio saldainį.” 

Iš pradžių jo filmai tebuvo ko -
miškos situacijos, vėliau Ch. Chaplin
aiškiai demonstruodavo savo poli ti -
nes pažiūras, nevengė socialinių te -
mų. Vaikystėje patirtas skurdas, al -
ko holikas tėvas, psichine liga sergan-
ti motina – tokia socialinė patirtis

veikė jo kūrybą ir būtent todėl dauge-
lis jį laikė kairiųjų pa žiūrų žmogumi.

Už tai stipriai kritikuotas Vaka -
ruose po Antrojo pasaulinio karo net
išvarytas iš Hollywood, tačiau mėg s -
ta mas Rytinėje Europos dalyje – tai
bu vo vienas iš nedaugelio kino kū -
rėjų, kurio darbus leista rodyti ir So -
vietų Sąjungoje.

Pats Ch. Chaplin niekada nesita-
patino su komunistais, tačiau išvary-
tas iš Hollywood nesipriešino – iš -
vyko gyventi į Šveicariją, kur ir mirė.

Vėliau Amerikoje jis vėl buvo pri-
pažintas ir įvertintas – 1972-siais Ch.
Chaplin gavo „Oskarą” už neįkaino-
jamą įnašą į nebylaus kino istoriją ir
XX amžiaus kino meną.

Kontroversiškai vertinamas ak -
to rius ir režisierius paskui save vilko
ilgą skandalų šleifą. Vien Charlie
meilės romanai kėlė beprotišką vi -
suo menės ir spaudos susidomėjimą. 

Keistos bei skandalingos istorijos
Charlie Chapliną lydėjo ir po mirties.
Nors 88 metų komikas mirė savo lo -
voje, kaip teigiama, „sava” mirtimi,
ta čiau praėjus beveik metams po lai -
dotuvių, kino legendos lavonas iš ka -
po... buvo pavogtas! Chaplin kūnas
rastas tik po trijų mėnesių. Taigi ak -
torių palaidojo antrąkart, tiksliau –
kū ną sudegino, o kapą sutvirtinto ce -
mentu.

Kad ir kas ką sakytų, šio komedi-
jos žanro meistro filmai – klasika, ku -
rią galima žiūrėti be galo. Tik pagal-
vokite, kaip galima priversti šypsotis
žmones XX amžiuje ir likti origina-
liam bei juokingam dvidešimt pirma-
jame. Jo filmus galima žiūrėti mili-
jonus kartų ir kas kartą kartoti:
„Bra vissimo!”

Pagal spaudą paruošė
Laima Apanavičienė 

Didžiajam komikui – 120

Stasė Staponkus, gyvenanti Union Pier, MI, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti.
Nuoširdžiai dėkojame.

Algis Birutis, gyvenantis Bloomingdale, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū, kad mus
skaitote ir remiate.

Jonas Miezinskas, gyvenantis Oak Lawn, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Labai ačiū.

Kazimiera Kubilienė, gyvenanti Beverly Shores, IN, atsiuntė
dosnią 100 dol. auką „Draugo” leidybai paremti. Nuoširdžiai dėkojame.

Danutė Maciūnas-Mockus, gyvenanti  San Diego, CA, pratęsė
metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 60 dol. auką. Labai ačiū.

Janina Cukuras, gyvenanti  Chicago, IL, kartu su metinės prenu-
meratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” 50 dol. auką. Dėkojame Jums, kad
mus skaitote ir remiate.

Charlie Chaplin
SCANPIX/AFP nuotr.
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Berazategui mieste – paroda apie 
lietuvišką cirkininkų šeimą

ARGENTINA

BELGIJA, ŠVEDIJA

Argentinos mieste Berazategui,
Istorijos ir gamtos muziejuje, balan-
džio 24 dieną atidaryta Dianos Rut-
kus dokumentinė paroda „Cirko šei-
mos”.

Parodoje atskleidžiama XIX am-
žiuje prasidėjusi garsios cirko artistų
šeimos istorija. Iš Lietuvos atvykęs
parodos autorės senelis Povilas Rut-
kus kartu su Leonu Mažeika 1937
metais įsteigė cirką „Kaunas”. Dau-
gelį metų veikęs cirkas gastrolių po

Argentiną metu suburdavo po visą
šalį išsibarsčiusius žmones iš Lie-
tuvos.

Lietuvos ambasados Buenos Ai-
rėse ir Berazategui miesto savivaldy-
bės rengta paroda veiks iki gegužės
17 dienos.

Birželio mėnesį parodos „Cirko
šeimos” nuolatinė paroda bus atidary-
ta Buenos Aires teatre „Puerta Roja”. 

Lietuviams.comAgnes Gudaitis, gyvenanti Homer Glen, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti.
Nuoširdžiai dėkojame.

Valerija Javas, gyvenanti Western Springs, IL, kartu su metinės
prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” 50 dol. auką. Labai ačiū.

Romualdas Veitas, gyvenantis Milton, MA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti.
Nuoširdžiai dėkojame.

Marija Kuprienė, gyvenanti Riverside, IL, parėmė „Draugą” 50
dol. auka. Labai ačiū.

Aloyzas Eiva, gyvenantis Chicago, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. laikraščio išlaidoms sumažinti. Nuo-
širdžiai Jums dėkojame.

Dr. Jonas V. Prunskis, gyvenantis Barrington, IL, pratęsė
„Draugo” metinę prenumeratą ir paaukojo 100 dol. auką laikraščiui pa-
remti. Ačiū, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Atkelta iš 3 psl.
– Galbūt galėtų būti pritaiky-

tas mišrus variantas?
– Galbūt Lietuvai šis variantas ir

tiktų. Tokių konstitucijų nesu matęs,
tačiau nė viena normali demokratinė
valstybė nereikalauja, kad preziden-
tai būtų nepartiniai. Todėl, kad yra
suprantama, jog moderni šiuolaikinė
politika pirmiausia yra partijų politi-
ka. Partijos artikuliuoja visuomenės
interesus, juos įvelka į politinių idėjų
rūbą – politines programas. Tada mes
suprantame, kas yra siūloma, kokios
ir kieno gali būti atsakomybės. Tuo
tarpu pas mus einama iracionaliu ke-
liu: apie prezidento darbus spren-
džiama, kiek jis buvo ar nebuvo mo-
ralinis autoritetas. O realių atsako-
mybių iš prezidento praktiškai neį-
manoma pareikalauti. Nes jam yra
aiškiai priskirta tik viena politinės
veiklos sritis – užsienio ir saugumo
politika. Kritiką dėl visų kitų prezi-
dento veiklų galima matuoti ir ver-
tinti kitais argumentais. Vykdomo-
joje valdžioje yra atsakingi ministrai
ir juos delegavusios partijos. Prezi-
dentas gali veikti tik tiek, kiek jis
pats nori tai daryti.

– Iš čia išplaukia klausimas
apie partinę demokratiją. Ribo-
tas partijų skaičius ir ribotas
pasirinkimas sukelia „valdomos
demokratijos”, nestruktūrinio
valdymo grėsmę. Juk, pvz., Rusi-
joje mes taip pat matome vei-
kiančias partijas, jų daugiau nei
viena. Ir iš išorės viskas atrodytų
gerai, bet tai tik išorė.

– Esu įsitikinęs, kad apskritai
nepartinis prezidentas labai stipriai
smogia visuomenės pasitikėjimui
parlamentinės demokratijos institu-
tais, parlamentu ir politinėmis parti-
jomis. Mūsų nuotaikas dar veikia so-
vietiniais laikais įsišaknijusios vien-
partinės sistemos blogybės. Tarsi dar
nesubrendome, negalime suprasti,
jog daugiapartinė sistema yra šiuo-
laikinės funkcionalios demokratijos
dalis. Pagaliau negalime sukurti de-
mokratijos be daugiapartiškumo pa-
matų. Mūsų šalyje į partijas, jų žmo-
nes dažnai žiūrima neigiamai. Ir tada
suprantama: partinis prezidentas
negali būti geras valstybės vadovas.
Kodėl toks klausimas nekyla JAV,
Prancūzijoje ir daugelyje kitų de-

mokratinių valstybių? Tuo tarpu
Kazachstane, Baltarusijoje, Turkmė-
nistane, Kolumbijoje, Kinijoje tokie
reikalavimai yra keliami, kad valsty-
bės vadovas nebūtų partinis.

(...)

– Ar ne laikas galvoti apie
naują konstituciją bei antrąją
respubliką?

– Tai sudėtingas klausimas. To-
kiais klausimais negalime užrūstinti
autoritetingų konstitucionalistų. Jei
tik kyla klausimas dėl konstitucijos
pakeitimų kai kas iškart stoja piestu,
motyvuodami, kad ši konstitucija dar
nesena, jos liesti negalima ir tebūnie
taip. Kada ateis laikas, kai „bus gali-
ma liesti”, niekas nepaaiškina. Nors
žinome visą eilę paties gyvenimo
padiktuotų konstitucijos pakeitimų.
Pavyzdžiui paskutiniai pakeitimai,
susiję su naryste ES. Jie buvo atlikti,
ir nieko blogo neatsitiko.

– Ko pirmiausia trūksta šiuo-
se prezidento rinkimuose?

– Mūsų rinkiminės kampanijos,
deja, vis labiau tampa panašios į pa-
prasto žmogaus kankynę. Susidaro
įspūdis, kad jų paskirtis kažkokia
kitokia, tik ne rinkėjų informavimas.
Informacijos tikrai nepakanka, o
skleidžiama dažniausiai yra sausa ir
oficiali. Ką jau kalbėti apie kandidatų
„nuleidimą” į tiesiog žmogišką lyg-
menį. Kad kandidatą būtų galima
pažinti kaip žmogų, o ne kaip kaž-
kokio paaukštinto socialinio statuso
būtybę, įspraustą į visokių procedūrų
ir taisyklių rėmus. Kandidatai lyg ir
atrodo teisingai, kalba teisingai ir,
suprask, yra „teisingiausi”. O vėliau
pasirodo, kad kandidatas nei pats tei-
singiausias, nei tinkamiausias. Beje,
sociologiniai tyrimai ne kartą pat-
virtino, jog mūsų rinkimuose „iš va-
karo” nemaža dalis rinkėjų balsuoja
aklai, t.y., nemotyvuotai, o ryte, suži-
noję rezultatus, griebiasi už galvos ir
negali patikėti, kad niekieno neverči-
ami taip padarė. Tai ne kas kita, kaip
vadinamosios formalios arba proce-
dūrinės demokratijos simptomai. To-
kiai demokratijai tinka ir kuo mažiau
informuoti piliečiai, bet tai yra pats
tiesiausias kelias į tos pačios de-
mokratijos aklavietes.

Balsuotojas.lt

MŪSŲ RINKIMINĖS 
KAMPANIJOS...

A † A
RAIMUNDAS BARTAŠIUS

Staiga mirė 2009 m. gegužės 4 d., sulaukęs 53 metų.
Gyveno Chicago, IL.
Gimė 1956  m. kovo 15 d. a. a. Broniaus ir a. a. Liudos Bartašių

šeimoje.
Nuliūdę liko: žmona Vida (Pleirys); sūnūs Justinas ir Andrius,

dukra Lisa; seserys Nijolė Lass ir jos šeima; Giedrė Pyzik ir jos
šeima, uošviai Jonas ir Valeria Pleirys, Vidos seserys su vyrais ir jų
vaikai bei daug giminių.

Velionis buvo sportininkas – prityręs golfininkas, Čikagos
Lietuvių Golfo klubo narys.

A. a.  Raimundas bus pašarvotas ketvirtadienį, gegužės 7 d. nuo
3 v. p. p. iki 9 v. v. Donnellan laidojimo namuose, 10525 S. Western
Ave, Chicago, IL.

Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 8 d. Iš laidojimo namų 9
val. ryto velionis bus atlydėtas į  St. Cajetan bažnyčią, 2445 W. 112th
Street, Chicago, IL, kurioje 10 v. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po
Mišių a. a. Raimundas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių ka-
pinėse.

Visus artimuosius, draugus ir pažįstamus kviečiame dalyvauti
laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donnellan Funeral Home, tel.: (773) 238-0075
arba www.donnellanfuneralhome.org

A † A
BRONIUI POLIKAIČIUI

mirus, giliai užjaučiame jo žmoną
AURELIJĄ, brolį JUOZĄ, ateitininkų Šal-
pos fondo tarybos narį ir visus artimuo-
sius.

Ateitininkų Šalpos fondo
taryba ir valdyba

Belgijos ir Švedijos spauda kviečia 
apsilankyti Lietuvoje

Prasidedant aktyviam turizmo
sezonui, Lietuvos Turizmo departa-
mento duomenimis, Belgijos žinias-
klaidoje pasirodė patrauklių straips-
nių apie Lietuvą: antras pagal tiražą
šalyje laikraštis „Metro” balandžio
29 d. numeryje visą puslapį paskyrė
mūsų šalies turizmo galimybėms pri-
statyti. „Metro” nemokamai platina-
mas geležinkelio stotyse, metro, uni-
versitetuose, skirtas aktyviems ir mo-
biliems 18–44 metų amžiaus miestų
gyventojams. Populiaraus leidinio
tiražas – 800 tūkst. egzempliorių.

Skrydžių kompanijos „Brussels
Airlines” leidžiamas žurnalas „B.the-
re” kovo, balandžio ir gegužės mėne-
siais paskelbė po straipsnį apie Vil-

nių: kovo mėnesį savo keleiviams pri-
statė Lietuvos sostinę, balandį – Vil-
nių, verslo miestą, o gegužės mėnesio
leidinio straipsnio tema – Lietuva,
patraukli turizmo kryptis. „Brussels
Airlines” žurnalas platinamas visame
skrydžių po Europą tinkle ir 29 šaly-
se. 

Gegužės 2 d. Švedijos dienraštis
„Svenska Dagbladet” paskelbė Evos
Bigestans straipsnį apie Vilnių –
Europos kultūros sostinę. Senamies-
čio nuotraukomis iliustruotame
straipsnyje Vilnius vadinamas „Šiau-
rės Italija”. Straipsnį galima rasti
interneto svetainėje http://www.svd.
se/resor/nyheter/artikel_2820719.svd

Lietuviams.com
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��Dr. Petro Kisieliaus mirties
metinės bus paminėtos šeštadienį,
gegužės 9 d., 9:30 val. r. Šv. Antano
bažnyčioje, 1515 50th Ave., Cicero.

�JAV LB XIX Tarybos rinkimai
LB apylinkėse įvyks š. m. gegužės
mėnesio 9–10  ir  gegužės mėnesio
16–17 dienomis. Dalyvauti rinkimuo-
se turi teisę visi Amerikoje gyvenan-
tys lietu viai. Teisę dalyvauti rinki-
muose taip pat turi ir ne lietuvių kil-
mės asme nys, ku rių sutuoktiniai yra
lietuviai. Vyriausio sios rinkimų ko-
misijos elektroninis adresas:  

tarybosrinkimai2009@gmail.com 

�Motinos dienos novena (de vyn -
dienis) Palaimintojo J. Matulaičio mi -
sijoje prasidės gegužės 10 d. ir baig sis
gegužės 20 d. Užrašytus vardus gali-
ma paduoti raštinėje ar prie įėjimo į
bažnyčią padėtuose vokeliuose. Voke -
liai visas devynias dienas bus padėti
ant altoriaus, gyvos ir mirusios moti-
nos prisimenamos kasdienėse šv. Mi -
šiose. Visą gegužės mėnesį po rytinių
šv. Mišių šiokiadieniais kalbama Mer -
gelės Marijos litanija. Kviečiame pa -
si likti ir prisijungti prie maldos.

�Gegužės 10 d. 1 val. p.p. Jau -
nimo centro didžiojoje salėje (5620 S.
Claremont Ave, Chicago, IL 60636)
kon certuos vaikų estrados studija
,,Tu ir Aš” (vadovė Loreta Karsokie -
nė), jaunimo dainavi mo studijų ,,Rū -
ta” (vadovė Rūta Mo rozo vaitė) ir
,,Re -Mi-Do” (vadovė Lo reta Stasi -
tytė) jaunieji dainininkai iš Lie tuvos,
šoks Mantė Baliuta vi čiūtė. Renginį
ves Aušra ir Hansas. 

�Jaunimo centro Moterų klubo
geriausios šeimininkės kviečia visus į
Jaunimo centro kavinę gegužės  17
d., sekmadie nį, tuoj po 10:30 val. r. šv.
Mi šių jėzuitų koplyčioje. Klubo narės
žada šviežių, skanių mielinių blynų
su na mi ne obuolių koše. Visi laukia-
mi. Savo ap silankymu paremsite Jau-
nimo centrą.

�Lietuviškos mišios, skirtos
Pirmojo Krikšto Lietuvoje ir pirmo  Lie-
tu vos var do istoriniuose šaltiniuose
pami nėjimui, vyks  gegužės  17 d.,
sekmadie nį, 1:30 val. p. p. St. Patrick
bažnyčioje (istorinėje baltoje) 15000
Wadsworth Rd. Wadsworth, IL 60083.

Šv. Mišias aukos iš Čikagos specialiai
joms at vyk siantis kun. Jaunius Kelp-
šas. Mišių metu Gedimino lituanis-
tinės mokyklos mokiniai Milda Bajo-
raitė, Eismontas Balčiūnaitis, Rūta
Grigaravičiūtė ir Tomas Spokas pri-
ims Pirmąją Komu niją. Melsimės už
savo artimuosius, už Lietuvos žmo-
nes ir mūsų Tėvynę, tylomis apmąs-
tysime mūsų tautos ir mūsų pačių
kelią prie Tikrojo kryžiaus tūkstant-
metės istorijos tėkmėje. Mišių daly-
viai galės pasirašyti Wauke gan/La ke
County apylinkės tūkstantmečio Lie -
tuvos jubiliejaus garbės knygoje.Visi
ga lėsime  palikti  žinią apie save, kad
atei ties kartoms paliudytume, jog
tais jubi liejiniais – 2009-ais – metais,
mes čia, to li nuo tėvynės gyvendami,
buvome kar tu su Lietuva ir jos žmo-
nėmis, kad istorijai paliktume liudi-
jimą ir  pasakytume, jog ir čia lietu-
vių gyventa. Kvie čia me kuo gausiau
visus Wauke gan/La ke County apylin-
kės ir viso Šiaurės Illi nois lietuvius
kuo aktyviau dalyvauti iš kilmingose
šv. Mišiose. Tel. pasiteiravi mui: 847-
244-4943.  

�JAV LB Vidurio Vakarų apy-
gardos valdyba kviečia visus į apygar-
dos su važiavimą, kuris įvyks šešta-
dieni, 2009 m. gegužės 30 d., Pasaulio
lietuvių centre. Pradžia – 9 val. r.
Lauksime JAV LB apylinkių valdybų,
Tarybos narių, apylinkių atstovų ir
apygardos narių, kuriems rūpi JAV
LB veikla. Daugiau informacijos tel.:
630-243-6302 (Auš relė Sakalaitė). 

�Pavasarį ar vasarą žadantys
krikštyti vaikučius kviečiami daly -
vau ti tėvų ir krikšto tėvų pokalbyje.
Grupiniai susitikimai vyks sekma-
die niais – gegužės 31 d. ir birželio 28
d. – po 11 val. r. Mišių. Pageidautina
apie dalyvavimą iš anksto pranešti
misijos raštinėje. Išimties atveju gali-
ma susitarti Krikštui ruoštis ir atski-
rai. Susitikimų pokalbių vadovė –
Dai va Kisielienė.

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Ieško giminių

Skaitytojų dėmesiui
Kviečiame visus, į ,,Draugo” knygynėlį atnešusius knygas ar kitus daik-

tus pardavimui, paskambinti Danguolei tel.: 773-585-9500 arba atvykti į
,,Draugą” ir susitarti dėl neparduotų knygų ir daiktų atsiėmimo.

Į Šv. Kazimiero seselių namus 2009 m. gegužės 2 d. rinkosi gražus būrys
svečių. Prabėgus 50-čiai metų nuo  Maria High School mokyklos baigimo į susi-
tikimą atvyko buvusios šios mokyklos abiturientės.  Susitikime dalyvavo keletas šią
mokyklą lankiusių ir ją sėkmingai baigusių lietuvaičių. 

Nuotraukoje: Mokyklos baigimo 50-mečio susitikimo dalyvės. Pirmoje eilėje
iš dešinės stovi buvusi mokyklos mokytoja ses. Concetta.          Tom Killoran nuotr.

Maloniai kviečiame Lietuvos Respublikos piliečius registruotis balsa vi-
mui Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose, kurie vyks 2009 m. gegužės
17 d., bei rinkimuose į Europos Parlamentą, kurie vyks 2009 m. birželio 7 d. 

Pasaulio lietuvių centre (14911 127th St., Lemont, IL 60439)  balsuoti
bus galima:

2009 m. gegužės 16 d. – nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p.;
2009 m. gegužės 17 d. – nuo 9 val. r. iki 12 val. dienos.
Jaunimo centre (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636) balsuoti

bus galima:
2009 m. gegužės 16 d. – nuo 10 val. ryto iki 4 val. p. p.;
2009 m. gegužės 17 d. – nuo 9 val. ryto iki 12 val. dienos.
Kaip ir anksčiau, visus toliau gyvenančius Lietuvos Respublikos piliečius

kviečiame balsuoti paštu. 
Daugiau informacijos apie organizuojamus rinkimus bei rinkėjo anketą

galite rasti generalinio konsulato Čikagoje svetainėje adresu www.kon-
sulatas.org, paspaudę nuorodą LR Prezidento ir Europos Parlamento rinki-
mai. 

LR Generalinio konsulato Čikagoje info

Rinkimams artėjant!

Aš, Algirdas Girskis, gyvenu Lie -
tuvoje, Mažeikiuose. Archyvuose ra -
dau savo senelio mirties liudijimą. Jis
mirė JAV prieš 29 metus. Niekada jo
nesu matęs ir nedaug apie jį girdėjau.
Po II Pasaulinio karo buvo partizanas
ir kovojo prieš sovietus. Sovietams
oku pavus Lietuvą, pasitraukė į Ame -
ri ką. Nuo to laiko ryšiai su juo nu trū -
ko. Aš tikiu, kad tai atsitiko ne dėl jo
kaltės, o dėl to, kad komunistai kon-
troliavo padėtį ir neleisdavo laiškams
pasiekti adresatų. Mano tėvas taip ir
mirė nebesutikęs savo tėvo. Tolimi
gi minaičiai parvežė iš Amerikos se -
neliui priklausiusį žiedą, kurį aš tu -
riu. Turiu ir keletą jo nuotraukų.

Gal būtų įmanoma pagal mirties
liu dijimą (ten nurodytus slaugos na -
mus, slaugę) sužinoti daugiau apie

Stepą Girskį, mano se nelį. Norėčiau
žinoti, kuo jis dirbo Amerikoje, gal
yra likę jo draugų vaikų, kurie galėtų
daugiau apie jį papasakoti. Gal kas
turi jo nuotraukų, kurias taip pat no -
rėčiau gauti.

Mirties liudijime parašyta, kad
našlys Stepas Girskis, Leono Girskio
ir Paulinos Kacinaitės sūnus, mirė
1980 m. sausio 8 d. Atsisveikinimas
su velioniu vyko Lack laidojimo na -
muo se, 11028 Southwest Hwy, Pa los
Hills.

Mano el. pašto adresas:
a.girskis@yahoo.co.uk; ,,sky -

pe”:  Algirdasgirskis.
Laukiu bet kokio atsakymo. Iš

anksto dėkoju.

A. Girskis

Ses. Laimutė Kabišaitytė vėl ruoš 3 klasės ir vyresnius vaikus Pirmajai Ko mu-
nijai. Galima užsiregistruoti iš anksto tel.: 630-243-1070. Pamokos prasidės rug-
sėjo mėnesį. Nuotraukoje: Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai priima Pir-
mąją Komuniją Jėzuitų koplyčioje praėjusį sekmadienį.

Susitikimai 
su kun. Juliumi Sasnausku

Gegužės 15–22 dienomis  Pa-
laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje
svečiuosis kunigas pranciškonas,
Vilniaus Bernardinų baž nyčios rek-
torius, katalikų radijo ,,Mažoji studi-
ja” Lietuvoje direktorius ir vyr. re-
daktorius, trijų knygų autorius Ju-
lius Sasnauskas, OFM. Kviečiame į
susitikimus su gerb. svečiu.

Gegužės 16 d., šeštadienį, 7 val.
v. Pasaulio lietuvių centre vyks tėvo
Antano Saulaičio ir kun. J. Sasnaus-
ko pokalbių vakaras.

Gegužės 17 d., sekmadienį,
kun. J. Sasnauskas aukos 9 val. r. 11 val. r. ir 6 val. v. šv. Mišias. 

Gegužės 17 d., sekmadienį, pasibaigus 6 val. v. šv. Mišioms, kun. J. Sas-
nauskas ves vyrų maldos vakarą.

Gegužės 19 d., antradienį, šv. Mišios, po Mišių – kavutė ir pabendravi-
mas.


